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َّْ ػ٤ِ٘خ حُ٘ؼٔش، ٝسم٢ ُ٘خ ح٩ع٬ّ د٣٘خ، ٝحُق٬سُ      حُلٔذ هلل حُز١ أًَٔ ُ٘خ حُذ٣ٖ، ٝأط

ْٖ حخظقٚ هللا رـٞحٓغ حٌُِْ، ٝآطخٙ حُلٌٔش ٝكقَ حُخطخد؛ ٗز٤٘خ ٓلٔذ  َٓ ُّ ػ٠ِ  ٝحُغ٬

 رٖ ػزذهللا ٝػ٠ِ آُٚ ٝفلزٚ ، ٖٝٓ حٛظذٟ رٜذ٣ٚ ا٠ُ ٣ّٞ حُذ٣ٖ . 

 أٓــــخ رؼـــذ ،،،

حُؼو٤ذس حُغ٤ِٔش ٢ٛ ح٧عخط حُٔظ٤ٖ حُظ٢ طز٢٘ ػ٤ِٚ كشٝع ٛزح حُذ٣ٖ ُٝٔخ ًخٕ كبٕ     

حُظٞك٤ذ  أؽشف حُؼِّٞ ُظؼِوٚ رؼِْ أفٍٞ حُذ٣ٖ ٜٝٓ٘خ ٓخ طخظـ رؤعٔخء حُزخسة طؼخ٠ُ 

ٝفلخطٚ حُظخٓش كبٕ ؽشف حُؼِْ ٣ؼِٞ رؾشف حُٔؼِّٞ ُٝٔخ ًخٕ ٛزح حُؼِْ ػِٔخً ؿ٤َِ 

ؿ٤ٔغ حُلٕ٘ٞ ح٧خشٟ ك٬ ػزخدس ٫ٝ أسًخٕ ٫ٝ  حُؾؤٕ ػظ٤ْ حُلخثذس ٝهذ خنؼض ُٚ

 ؽؼخثش فل٤لش ا٫ ارح ًخٗض حُؼو٤ذس ع٤ِٔش ٖٓ ًَ ٗوـ ٝص٣ق.

 أفٍٞ ٖٓ ٝأفَ حُذ٣ٖ، أسًخٕ ٖٓ سًٖ ح٥خش رخ٤ُّٞ ٝٓٔخ ٫ ؽي ك٤ٚ حٕ ح٣٩ٔخٕ    

 حهظشٕ ًؼ٤شس ؽشػ٤ش ٗقٞؿ ٝٛ٘خى رٚ، رخ٣٩ٔخٕ ا٫ حُؼزذ ا٣ٔخٕ ٣قق ٫ ح٣٩ٔخٕ،

 ٓوظن٤خص ٖٓ إٔ رُي ح٥خش؛ رخ٤ُّٞ ح٣٩ٔخٕ ٝر٤ٖ طؼخ٠ُ رخهلل ح٣٩ٔخٕ ر٤ٖ ك٤ٜخ ح٬ٌُّ

 ح٥خش، ح٤ُّٞ ػٖ ٝطؼخ٠ُ عـخٗٚ ٝأخزشٗخ رٚ؛ أخزش ٓخ رٌَ طقذ٣وٚ طؼخ٠ُ رخهلل ح٣٩ٔخٕ

ِٚ ) :طؼخ٠ُ هخٍ ْْ  ا٤َُِْ ٌُ ْشِؿُؼ ٤ًؼخ َٓ ِٔ ْػذَ  َؿ َٝ  ِ َّٚ َكوًّخ هللاَّ ِْنَ  أُ  ٣َْزذَ  اِٗ َُْخ َّْ  ح ِض١َ  ُٙ  ٣ُِؼ٤ذُ  ػُ ـْ َ٤ُِ  َٖ  حَُِّز٣

ُ٘ٞح َٓ ُِٞح آ ِٔ َػ خَُِلخصِ  َٝ ُْوِْغوِ  حُقَّ َٖ  رِخ حَُِّز٣ لَُشٝح َٝ ًَ  ْْ ْٖ  سد   حَ  ػَ  َُُٜ ِٓ   ْ ٤ ِٔ َػَزحد   َك َٝ   ْ خ أ٤َُِ َٔ  رِ

خُٗٞح ًَ  َٕ لُُشٝ ٌْ  (4 ٣ٞٗظ،) ( ٣َ

 ٣ئٖٓ كٖٔ حٌُٕٞ، خخُن ُٜزح ٝأٗٚ ٝػ٬، ؿَ هللا رظٞك٤ذ ٓشطزطش حُٔؼخد ػو٤ذس إ    

 خِن ٣ٌٕٞ ٫ كظ٠ حُخِن ٛزح ٝسحء كٌٔش ٛ٘خى رخٕ ٣ؼظوذ إٔ رذ ٫ حُخخُن رٞؿٞد

 ٝح٤ُٛٞ٧ش، حُشرٞر٤ش د٫ثَ ٖٓ ػ٤ِٚ حؽظَٔ رٔخ حُؼظ٤ْ، حٌُٕٞ ُٜزح ٝحُٔظؤَٓ.ؼخػز حُل٤ٌْ

 .عذٟ ٫ٝ ػزؼخ ٣خِن ُْ ٛزح رؤٕ حً  ٣و٢٘٤ حً  ػِْ ٣ؼِْ

 :انثحس إشكانٛح

 ح٧سًخٕ أْٛ ٖٓ ٝحكذ ػ٠ِ حُنٞء ُظغ٤ِو ٓلخُٝش ك٢ حُزلغ ٓؾٌِش طظٔؼَ    

 .ح٣٩ٔخٕ اٌٗخس ٣ؼ٢٘ كبٌٗخسٙ ٝحُشعَ، ح٧ٗز٤خء ا٤ُٜخ دػخ حُظ٢ ح٧عخع٤ش

 حُٔؼخد ٝحػظزخس حُٔغِٔش، حُٔـظٔؼخص أٝعخه ك٢ حُؼِٔخ٢ٗ حُلٌش ظٜٞس ٫ٝؽي ك٢ حٕ    

 أٝ حُـ٘ش ك٢ حُخِٞد ػْ أػٔخُْٜ ػ٠ِ ٝٓلخعزظْٜ رؼذحُل٘خء، هزٞسْٛ ٖٓ حُ٘خط ٝرؼغ

 .حُزلغٛزح اؽٌخ٤ُش ُلَ دكؼ٢٘ ٓخ أًزٝرش، حُ٘خس

 :انثحس أْذاف

 :خالل يٍ انثحس أْذاف ذثشص

 ُٕـش ٝحفط٬كخ.حُٔؼخد ٓؼ٠٘ ر٤خ 

 ٕر٤ٌِٜٔخ أّ رخُـغذ أّ رخُشٝف ٢ٛ َٛ حُٔؼخد كو٤وش ر٤خ. 

 .ٓٞهق رؼل حُٔظ٤ٌِٖٔ ٝحُل٬علش ٖٓ حُٔؼخد 
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 انًُٓط انًغرخذو فٙ انثحس

ك٢ ع٤خهٜخ حُـضح٢ُ ٝحرٖ ع٤٘خ حُٜٔ٘ؾ حُظخس٣خ٢، ٖٓ أؿَ ٝمغ أكٌخس ٝأسحء -ٔ

 حُظخس٣خ٢.

 ٘قٞؿ ٝحعظخ٬ؿ حُ٘ظخثؾ ٜٓ٘خ .حُحُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ، ُظل٤َِ  -ٕ

 حُٜٔ٘ؾ حُ٘وذ١، ُز٤خٕ ػ٘خفش حُوٞس ٝحُنؼق.-ٖ

 ٝسرطض ح٧دُش، ٜٓ٘خ ٝحعظخشؿض حٌُظذ أٜٓخص ا٠ُ ػذص ك٤غ ح٫عظوشحث٢، حُٜٔ٘ؾـ ٗ

 ٖٓ اهخس ك٢ حُزلغ ٛزح ٩ػذحد ح٬ُصّ حُؼ٢ِٔ حُٔغِي ٝكذدص ٓؼِٞٓخطٜخ، رؼل ر٤ٖ

 ٖٓ ُِوقذ حُٔلون حُ٘لٞ ػ٠ِ حٌُخِٓش ح٩كخدس طلو٤ن رـ٤ش ٝح٤ُغش، ٝحُغُٜٞش حُٞمٞف

 .حُزلغ

 :أًْٛح انثحس

  ك٢ طؤ٤ًذ حُٔؼخسف ح٧ف٤ُٞش ك٢ ٗلظ حُلشد، ٝرؼغ سٝف حُظلو٤ن  حُٔؼخددٝس

 ٝح٫ؿظٜخد ك٤ٜخ، ًٔغؤُش حُظٞك٤ذ ٝحُ٘زٞس ٝح٩ٓخٓش، ٣ٝؼذ ٛ٘خ حُٔؼخد مشٝسس ػوخثذ٣ش.

   ّدٝسٙ حٌُز٤ش ك٢ ططز٤ن حُؾش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش رؾٌَ فل٤ق ًٝخَٓ، ٖٓ خ٬ٍ ح٫ُظضح

 رؤٝحٓشٛخ ٝٗٞح٤ٜٛخ، ٣ٝؼذ ٛ٘خ مشٝسس كو٤ٜش.

 حٌُز٤ش ك٢ طؼذ٣َ حُغِٞى حُ٘لغ٢ ػ٘ذ ح٩ٗغخٕ، ٖٓ خ٬ٍ حُضٛذ ك٢ ٛزٙ حُذ٤ٗخ دٝس ٙ

حُضحثِش ٝحُظل٤ٌش رٔق٤شٙ حُز١ ٣٘ظظشٙ ٖٓ ٝسٝحء ٛزٙ حُ٘ؾؤس، ك٬ ٣طِذ حُذ٤ٗخ ُ٘لغٜخ، 

 ٫ٝ ٣ؤع٠ ػ٠ِ كشٓخٜٗخ ٓخدحّ ٓلخكظخً ػ٠ِ ؿ٤شٛخ، ٣ٝؼذ ٛ٘خ مشٝسس ٗلغ٤ش.

 ظوخد٣ش حُز١ ُٚ حُؾ٤ُٞٔش حُؼخٓش ُـ٤ٔغ ؿٞحٗذ كٔٞمٞع حُٔؼخد ٖٓ أْٛ حُٔٞحم٤غ ح٫ػ

حُل٤خس حُزؾش٣ش ٝٓخ ٣ظؼِن رٜخ ٖٓ ح٧ٓٞس حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحُٔخد٣ش، ٣ٝؼذ ٛ٘خ مشٝسس 

 حؿظٔخػ٤ش ٝع٤خع٤ش..

 أعثاب اخرٛاس انًٕضٕع:ـ

ُٝوذ ٝهغ حخظ٤خسٗخ ُِزلغ ك٤ٚ ػ٠ِ أعخط ٓخ ُٚ ٖٓ أ٤ٔٛش ًز٤شس ك٢ ٓخظِق     

خشٟ كؤٕ ٓغؤُش حُٔؼخد ٓخصحُض أؿِذ ٓغخثِٜخ ٝأٜٛٔخ حُٔـخ٫ص، ٖٓ ؿٜش، ٖٝٓ ؿٜش أ

ُْ طظنق رؼذ ُِـ٤ٔغ، كظ٠ ًخد ٣ٌٕٞ ح٣٩ٔخٕ رٜخ أٓشحً طؼزذ٣خً ك٢ حُٞهض حُز١ ٢ٛ ك٤ٚ 

ٖٓ أفٍٞ حُذ٣ٖ، خقٞفخ ٓغؤُش طز٤٤ٖ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣ؼخد حُ٘خط ك٤ٜخ ك٢ طِي حُغخػش، 

 ٝٓخ ٣لقَ ك٤ٜخ ٖٓ رؼغ ٝكؾش ٝكغخد ٝؿضحء، 

 :ـفٙ انكراتح يُٓعٙ 

 -هٔض ػ٘ذ حٌُظخرش رزًش ٗززس ٓخظقشس ػٖ ًــَ ٓــغؤُش ٓــٖ حُٔغخثـــــَ أرًش ك٤ٜـــخ  -

 أسحء حُؼِٔخء كُٜٞخ، ػْ أرًش سأ١ حرٖ خ٤ٔش ك٢ حُٔغؤُش. -ؿخُزًخ
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حُظضٓض ػ٘ذ حُ٘وَ ٖٓ أ١ ٓقذس أٝ ٓشؿغ، أٝ ح٫عظلخدس ٓ٘ٚ؛ ح٩ؽخسس ا٠ُ ٓئُلٚ  -

رخ٩مخكش ا٠ُ رًش حُطزؼخص ٝحُٔلوو٤ٖ ُٚ ك٢ أٍٝ ٝسٝدٙ، ٝا٠ُ سهْ ؿضثٚ ٝفللظٚ، 

 ٝك٢ كٜشط حُٔقخدس ٝحُٔشحؿغ آخش حُزلغ.

 حػظٔذص ػ٠ِ حُٔقخدس ٝحُٔشحؿغ ح٧ف٤ِش، ٫ٝ أسؿغ ا٠ُ حُؼخ٣ٞٗش ا٫ ارح ػض حُطِذ. -

 طٞخ٤ض إٔ ٣ٌٕٞ أعِٞد حُزلغ ع٬ٜ ٝرغ٤طًخ. -

 حُغٞسس ٝسهْ ح٣٥ش ك٢ فِذ حُشعخُش. رًشص ٓٞحمغ ح٣٥خص حُوشآ٤ٗش رزًش حعْ -

كشفض ػ٠ِ طخش٣ؾ ح٧كخد٣غ حُ٘ز٣ٞش حُظ٢ ٝسدص ك٢ حُشعخُش ٖٓ ٓقخدسٛخ ٖٓ  -

ًظذ حُغ٘ش حُٔؼظٔذس، رزًش حٌُظخد ٝحُزخد ٝحُـضء ٝحُقللش ٝسهْ حُلذ٣غ، ٓغ ح٩ؽخسس 

 ا٠ُ دسؿظٚ ٖٓ خ٬ٍ أهٞحٍ حُٔلذػ٤ٖ ارح ًخٕ حُلذ٣غ ك٤ٚ مؼق.

 خطح انثحس:

ًَا يٍ ْزِ انًمّذيح، ٔذًٓٛذ، ٔيثحصٍٛ، ٔخاذًح،الرضد  ّٕ  طثٛؼح انثحس أٌ ٚكٌٕ يك

 ػهٗ انُحٕ انرانٙ: ٔلائًح تانًصادس ٔانًشاظغ .

انًؼاد ، األياو انغضانٙ ، انشٛخ  انرًٓٛذ: ٔٚشرًم ػهٗ ذؼشٚف يٕظض نؼُٕاٌ انثحس:

 انشئٛظ.

 انًثحس األٔل : انًؼاد ػُذ االياو انغضانٙ.

 : انًؼاد ػُذ اتٍ عُٛا .انًثحس انصاَٙ 

 انخاذًح.

 لائًح انًصادس ٔانًشاظغ .

ٔأخًٛشا فئَٙ أشكش هللا ػضٔظم ٔأحًذِ أٔالً ٔآخًشا ٔظاًْشا ٔتاطًُا ػهٗ َؼًح ٔآالئّ 

انرٙ ال ذؼذ ٔال ذحصٗ، ٔانز٘ أػاَُٙ ػهٗ إكًال ْزا انثحس ٔأعأل هللا ػضٔظم أٌ 

 غ تّ، إَّ ٔنٙ رنك ٔانمادس ػهّٛ. ٚعؼم ػًهٗ ْزا خانًصا نٕظّٓ انكشٚى، ٔأٌ ُٚف

 ٔصهٗ هللا ػهٗ َثُٛا يحًذ ـ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ـ ٔػهٗ آنّ ٔصحثّ ٔعهى.

 ذًٓٛذ

 ُوذ هخّ ح٩ع٬ّ ػ٠ِ ٓشطٌض٣ٖ أعخع٤٤ٖ ٤ٜٖٔٓٝ؛ ٝٛٔخ ر٬ ؽي: 

 ْٜح٣٩ٔخٕ رخهلل ـ ؿَ ٝػ٬ ـ ٝح٣٩ٔخٕ رشعِٚ ـ فِٞحص هللا ٝع٬ٓٚ ػ٤ِ.  

  ّٞح٣٩ٔخٕ رخ٤ُ" ّْ  .ح٥خش"ػ

ٝٓٔخ ٫ؽي ك٤ٚ إٔ "حُؾش٣ؼش
(ٔ)

ح٩ع٤ٓ٬ش" رذػٞطٜخ حُقش٣لش، طذٝس كٍٞ ٛز٣ٖ  

 .ح٧ٓش٣ٖ، ٝطشؽذ ا٤ُٜٔخ، ٝطلغ ػ٤ِٜٔخ ـ ٝأٓخ ٓخ ػذحٛٔخ كظزغ ُٜٔخ

                                                           
العبودياة  وييال الشاريعة هاي: ال رياا فاي الادين.  ( الشريعة: كما يقول الجرجاني: هي االئتمار باالتزام1)

 .155انظر: التعريفات لمجرجاني ا باب: الشين ا فصل: الراء ا ص
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ٝهذ ط٘خٍٝ حُوشإٓ حٌُش٣ْ هن٤ش حُزؼغ ط٘خ٫ًٝ ؽخ٬ًٓ ًخ٬ًٓ، ٝهذ خخهذ حُ٘خط ؿ٤ًٔؼخ ـ 

٤ٔؼخ حُلـش حُذحٓـش ٝحُذ٤َُ طِٞ حُذ٤َُ ػ٠ِ آٌخٕ ػِٔخء ٝك٬علش ٝػخٓش ـ ٝهذّ ُْٜ ؿ

 ح٣٧ٔخٕ رؼذ ا٫ ٣لقَ ٫ ح٧خش رخ٤ُّٞ ح٣٧ٔخٕ إٔ .حُزؼغ ٝػ٠ِ ٝهٞػٚ ٫ ٓلخُش

 ك٠ ٣ٝزًشٛخ ٓئػشح ارشحصح ح٧خش حُزّٞ أٝ حُٔؼخد ػو٤ذس ٣زشص حٌُش٣ْ كخُوشإٓ ، شرخ٤ُٛٞ٧

 صءٝؿخ ،ٚأ٣ ٝعزؼٔخثش حُق ٗلٞ ػ٠ِ ؿخءص حُوشإٔ ك٠ حُو٤خٓش كؤكٞحٍ ، ًؼ٤شس ٓٞحهٖ

 ) ، ٖٔٔ :حُزوشس عٞسس( شخ٤ٓحُو ٣ّٞ) طؼخ٠ُ ٚهُٞ ٓؼَ شٓو٘٘ ٝأؽخسحص ؽظ٠ رؤٝفخف

 ) ، ٕٔ : حُقخكخص (حُلقَ ٣ّٞ) ، ٖ٘ : حُلـش (حُذ٣ٖ ٣ّٞ)، ٖٙ:حُلـش (٣زؼؼٕٞ ٣ّٞ

 ٣ّٞ )،9 :حُظـخرٖ (حُظـخرٖ ٣ّٞ)، ٕٖ :ؿخكش(حُظ٘خد ٣ّٞ)، ٙٔ :ؿ (حُلغخد ٣ّٞ

 ٝح٧ؽخسحص حُقٞس ٖٓ ٝؿ٤شٛخ ، ٖٖ : حُٔؼخسؽ (حُغخػش طوّٞ ٣ّٞ) ، ٗٗ :م (حُلؾش

ٝػ٠ِ ٛزح ك٬ ٣ؼذُّ ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ أٌٗش حُزؼغ أٝ .حٌُش٣ْ حُوشإٔ ك٠ رًشٛخ طْ حُظ٠

خ ٖٓ حُذ٣ٖ  ًٓ ّْ ٓخص ػ٠ِ ٛزح ح٩ٌٗخس أٝ حُؾي، ٝرُي ٧ٗٚ أٌٗش أًٓشح ٓؼِٞ ؽّي ك٤ٚ، ػ

ٛزح ح٧عخط عخس ػِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ ػ٘ذ طؼشمْٜ ُون٤ش حُٔؼخد ٝحُشد  ٝػ٠ِ .رخُنشٝسس

 .ػ٠ِ ٖٓ أٌٗشٙ

ٌّ يٕلف انؼهًاء يٍ لضٛح انًؼاد ُٚحصش فٙ شالشح اذعاْاخ ْٔٙ:  ٔيٍ انًًكٍ انمٕل تأ

ح٧ٍٝ: ٖٓ ٣ٌ٘ش حُٔؼخد ؿِٔش ٝطلق٬ً٤ ٝرزُي هخٍ حُطز٤ؼ٤ٕٞ ٖٓ حُل٬علش ٝأَٛ      

 ص٤ُش حُشد ٝحُشٝف ٝحُٔخدس.حُظ٘خعخ ٝحُز٣ٖ ٣ؼظوذٕٝ رؤ

 حُؼخ٢ٗ: ٖٓ أهّشْٝح رخُٔؼخد ٝحخظِلْٞح ك٢ كو٤وظٚ ػ٠ِ أهٞحٍ:     

 ـ ٖٓ ٣وٍٞ رخُٔؼخد حُشٝكخ٢ٗ كوو.ٔ     

 ـ ٖٓ ٣وٍٞ رخُٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ كوو.ٕ     

 ـ ٖٓ ٣وٍٞ رخُٔؼخد حُشٝكخ٢ٗ ٝحُـغٔخ٢ٗ ًٓؼخ.ٖ     

 حُؾي ُذٟ هخث٤ِٚ. حُؼخُغ: حُظٞهق ٝٛٞ حطـخٙ ٣ؼزش ػٖ كخُش     

ٝحُلن: إٔ ٛزٙ حُون٤ش ـ ؽؤٜٗخ ؽؤٕ حُؼِْ ح٢ُٜ٩ ـ ٖٓ أًؼش حُونخ٣خ فؼٞرش ٝأ٤ٔٛش ك٢ 

 .طخس٣خ حُلٌش ح٢ٓ٬ٌُ ٝحُلِغل٢ ك٢ ح٩ع٬ّ

٣ٝشؿغ رُي ا٠ُ أعزخد ػذس،أٜٛٔخ: ًؼشس ح٥سحء حُظ٢ طظنخسد ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ طنخسرًخ 

 .٫خظ٬ه ٝحُظنخسد ٝح٫خظ٬فؽذ٣ًذح، رل٤غ ٣ؼغش حُٞفٍٞ ا٠ُ حُلن ٝعو ٛزح ح

خ ػ٤ِٜخ رلؼٜخ ٖٓ خ٬ٍ صٝح٣خ  ًٓ رٔؼ٠٘: إٔ ٖٓ ٣لخٍٝ دسحعش ٛزٙ حُٔؾٌِش، ع٤ـذ ُضح

ٝأرؼخد ٓظوخسرش طخسس ٝٓظزخػذس طخسس أخشٟ، كظ٠ ٣غظط٤غ طلذ٣ذ ٓٞهلٚ اصحء ٥سحء حُظ٢ 

 .طذٝس كُٜٞخ
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 انًؼاد نغح ٔاصطالحا:ـ

 أ : نغح  

ْٖ  حُظ٢ ٢ٛ( ح٩ػخدسِ ) ًِٔشِ  ٓؤخٞر ٖٓ ، ٜٝٓ٘خ طؼٞد ػ٠ِ حُؾ٢ء ٝػخٝدٙ ٝػٞحد، دَ َٞ ػَ  ٓ

ٝحػظخدٙ، حعظؼخدٙ، أػخدٙ، ٝحعظؼذطٚ حُؾ٢ء كؤػخدٙ ارح عؤُظٚ إٔ ٣لؼِٚ ػخ٤ٗخ
()ٕ

. 

ُ  أََػْذصُ ٝه٤َ:  ِط٤ن  ٧ََّٗٚ ُٓ ِش أ١َْ  ْٓ ِؼ٤ذ  ٨َُِ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ َِِش،  ُْ٘ٚ اَػخَدسُ حُقَّ ِٓ َٝ حُؾ٢ََّْء َسَدْدطُُٚ ػَخ٤ًِٗخ 

ُْ  حْػظَخَدُٙ، ح٫ْع َٝ  ََ ٍَ أَْكَن ْٖ رَخِد هَخ ِٓ ًدح  ْٞ ِٚ َػ ْؼُشٝكِ َٔ َػخَد رِ َٝ  ُّٖ ِغ ُٔ ُْ ُْزَِؼ٤ُش ح ُْلَْظِق ح ُد رِخ ْٞ َُْؼ ح َٝ
ْٖ هُِِزَْض  ٌِ َُ  ٕ َدح ْٞ َُ ِػ ح٧َْف َٝ   ٕ ِػ٤َذح َٝ حد   َٞ ُؼُٚ أَْػ ْٔ َُْخَؾِذ َؿ ُػُٞد ح َٝ  ِٞ ْٜ َُْؼخثَِذسُ، ُٝػُٞد حَُِّ ح

ُٝ ٣َخًء ُِ  ح َٞ ُْ ْغَشِس هَْزََِٜخ.ح ٌَ ُْ خََٗغِش ح ـَ ُٔ 

ًدح َفخَس ا٤َُِْٚ  ْٞ َػ َٝ َدسً  ْٞ َػخَد َُُٚ أ٣ًَْنخ ٣َُؼُٞد َػ َٝ َزح  ًَ َػخَد ا٠َُ  َٝ  ، ْؼُشٝف  َٓ ْٖ حُط٤ِِّذ  ِٓ ُُْؼُٞد  ح َٝ
، حد  َّٞ ُؼُٚ ُػ ْٔ َؿ َٝ َُ َػخثِذ   ُؿ ِش٣َل ِػ٤َخَدسً ُصْسطُُٚ كَخُشَّ َٔ ُْ ْشأَسُ َػخثَِذس   ُٝػْذُص ح َٔ ُْ ح د  َٝ َّٞ ُؼَٜخ ُػ ْٔ َؿ َٝ

َُْؼَشدِ  ُّ ح ٬ًَ َزح  ٌَ َٛ ) ٍَ )ح٧َْصَِٛش١ُّ ٤ِْش أَُِق  هَخ ـَ رِ
(ٖ)

. 

ْلَؼَ  َٓ ْلَؼَ( هُِزْض ٝحٝٙ أُلخً، ٝٓؼِٚ: ٓوخّ ٝٓشحف، ٝ َٓ د( ػ٠ِ ٝصٕ ) َٞ ْؼ َٓ ٝأفَ حُٔؼخد )

د أٝ صٓخٗٚ، ٝٓوِٞرٜخ ْٞ د، ٝحعٔخً ٌُٔخٕ حَُؼ ْٞ  طغظؼَٔ ٓقذسحً فل٤لخً رٔؼ٠٘ حَُؼ

ّْ ٤ٔ٣ظْٜ، ػْ حُٔؼ٤ذٝحُٔزذة  ّٕ هللا عزلخٗٚ رذأ حُخِن اك٤خًء، ػ : ٖٓ فلخص هللا طؼخ٠ُ، ٧

 .، ٣ؼ٤ذْٛ ا٠ُ حُل٤خس ٣ّٞ حُو٤خٓش

ّٕ ح٧فَ حُِـ١ٞ ك٤ٜخ ُِٔؼخد ٛٞ رٔؼ٠٘: حُٔشؿغ ٝحُٔق٤ش، كخُٔؼخد  ٝخ٬فش حُوٍٞ : أ

د، ٝٛٞ ٓشؿغ حُؾ٢ء ا٠ُ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ ك٢ ح٧ َٞ  فَ.ٓقذس ٓؤخٞر ٖٓ حَُؼ

 : اصطالحا:ب

حُظلّشم، ٝا٠ُ  حُشؿٞع ا٠ُ حُٞؿٞد رؼذ حُل٘خء، أٝ سؿٞع أؿضحء حُزذٕ ا٠ُ ح٫ؿظٔخع رؼذ

حُل٤خس رؼذ حُٔٞص، ٝسؿٞع ح٧سٝحف ا٠ُ ح٧رذحٕ رؼذ حُٔلخسهش
(ٗ)

. 

ٝه٤َ: حٌُٔخٕ أٝ حُلخُش حُظ٢ ًخٕ حُؾ٢ء ك٤ٚ، كزخ٣٘ٚ، كؼخد ا٤ُٚ، ػْ ٗوَ ا٠ُ حُلخُش 

ح٠ُٝ٧، أٝ ا٠ُ حُٔٞمٞع حُز١ ٣ق٤ش ا٤ُٚ ح٩ٗغخٕ رؼذ حُٔٞص، ُٔخ حطلن إ ًخٕ حُشأ١ 

ح٧ظٜش، ٝحُظٖ ح٧ؿِذ، إٔ حُؾ٢ء حُز١ ٣قخس ا٤ُٚ رؼذ حُٔٞص ٓ٘لقَ ػ٘ٚ هزَ حُل٤خس 

ْٓ ػ٠ِ إٔ ح٧سٝحف ًخٗض ٓٞؿٞدس هزَ ح٧رذحٕ، ٝأٜٗخ ًخٗض ك٢ ح٠ُٝ٧، كبٕ أًؼش ح٧
                                                           

 2بيروت –ها دار صادر 1313 -ال بعة: الثالثة   (3/832)مادة عود    البن منظور لسان العرب( 3)
 .(3/325المكتبة العممية ا بيروت)ا أحمد الفيومى ا  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( 2)

م( 1887هاا 1318( تحقيا: د/ عبدالرحمن عميره  ال بعة الثانية )4/73( شرح المقاصد لمتفتازاني  )(3
 عالم الكتب لم باعة والنشر  بيروت ا لبنان.
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حُؼخُْ حُز١ ٛٞ ػخٕ رؼذ ٛزح حُؼخُْ، ٝإٔ ػٞدٛخ ا٤ُٚ ُِغؼ٤ذ ا٠ُ حُخ٤ش ح٧كنَ ٓ٘ٚ، ٝٛٞ 

حُـ٘ش ٝحُؼ٤ٕٞ، ُِٝؾو٢ ا٠ُ حُخ٤ش ح٧ٝكؼ ٓ٘ٚ، ٝٛٞ حُـل٤ْ ٝحُغـٖ
(٘)

 . 

ء حُزذٕ ا٠ُ حُٞؿٞد إٔ حُٔؼخد ك٢ ح٫فط٬ف ٛٞ سؿٞع أؿضحٝٓٔخ عزن ٗخِـ: 

  .ٝح٫ؿظٔخع رؼذ طلشهٜخ

حعح االعالو : االياو انغضانٙ 
(6)

: 

ٓلٔذ رٖ ٓلٔذ رٖ ٓلٔذ رٖ أكٔذ، ح٩ٓخّ ص٣ٖ حُذ٣ٖ أرٞ كخٓذ حُـضح٢ُ، حُطٞع٢،     

طٞك٢ ٣ّٞ ح٩ػ٤ٖ٘ ٛـ( ٝٓ٘ٗ) ُٝذ ع٘ش خٔغ٤ٖ ٝأسرؼٔخثش.حُلو٤ٚ حُؾخكؼ٢، كـش ح٩ع٬ّ

، ٝدكٖ ٛـ(٘ٓ٘ٔخثش ٝخٔغش ٖٓ حُٜـشس )ح٥خشس ع٘ش خٔغؿٔخدٟ ٖٓ شحرغ ػؾش حُ

 .رٔوزشس حُطخرشحٕ، ٢ٛٝ هقزش ر٬د هٞط

هشأ هطؼش ٖٓ حُلوٚ رطٞط ػ٠ِ أكٔذ حُشحرًخ٢ٗ، ػْ هذّ ٤ٗغخرٞس ك٢ هخثلش ٖٓ هِزش     

حُلوٚ، كـذ ٝحؿظٜذ، ُٝضّ آخّ حُلش٤ٖٓ أرخ حُٔؼخ٢ُ كظ٠ طخشؽ ػٖ ٓذس هش٣زش، ٝفخس 

وأقام بدمشق مدة سنٌن، وصنف بها "إحٌاء علوم  ٝٝحكذ أهشحٗٚ. أٗظش أَٛ صٓخٗٚ،

ٝأخز ك٢ الدٌن" وكتاب "األربعٌن"، و"القسطاس"، و "محك النظر"، وغٌر ذلك.

ٓـخٛذس حُ٘لظ، ٝطـ٤٤ش ح٧خ٬م، ٝطٜز٣ذ حُزخهٖ، ٝحٗوِذ ؽ٤طخٕ حُشػٞٗش، ٝهِذ 

ح٧خ٬م، ٝحُلشحؽ ػٖ حُش٣خعش ٝحُظخِن رخ٧خ٬م حُز٤ٓٔش، ا٠ُ عٌٕٞ حُ٘لظ، ًٝشّ 

 حُشعّٞ، ٝطض٣خ رض١ حُقخُل٤ٖ.

ػْ ػخد ا٠ُ ٝه٘ٚ، ٫صٓخ ر٤ظٚ، ٓؾظـ٬ رخُظل٤ٌش، ٬ٓصٓخ ُِٞهض، كزو٢ ػ٠ِ رُي ٓذس،     

ٝظٜشص ُٚ حُظقخ٤ٗق، ُْٝ ٣زذ ك٢ أ٣خٓٚ ٓ٘خهنش ُٔخ ًخٕ ك٤ٚ، ٫ٝ حػظشحك ٧كذ ػ٠ِ 

ٔغ ٝطلون رٌٔخٕ أر٢ كخٓذ ًٝٔخٍ ٓآػشٙ، كظ٠ حٗظٜض ٗٞرش حُٞصحسس ا٠ُ كخش حُِٔي، ٝهذ ع

كنِٚ، كلنشٙ ٝعٔغ ٬ًٓٚ، كطِذ ٓ٘ٚ إٔ ٫ طزو٠ أٗلخعٚ ٝكٞحثذٙ ػو٤ٔش، ٫ حعظلخدس ٜٓ٘خ 

٫ٝ حهظزخط ٖٓ أٗٞحسٛخ، ٝأُق ػ٤ِٚ ًَ ح٩ُلخف، ٝطؾذد ك٢ ح٫هظشحف ا٠ُ إٔ أؿخد ا٠ُ 

ٓغظٞس هنخء هللا حُخشٝؽ، ٝهذّ ٤ٗغخرٞس، ًٝخٕ ح٤ُِغ ؿخثزخ ػٖ ػش٣٘ٚ، ٝح٧ٓش خخك٤خ ك٢ 

ثم حكى أنه  كِْ ٣ـذ رذح ٖٓ رُي. -رخُٔذسعش حُ٘ظخ٤ٓش  -ٌٝٓ٘ٞٗٚ، ٝسعْ ُٚ رؤٕ ٣ذسط رٜخ 
عن كل شًء، وحمله على اإلعراض عما سواه، فتح علٌه باب من الخوف، بحٌث شغله 

حتى سهل ذلك علٌه، وهكذا إلى أن ارتاض كل الرٌاضة، وظهرت له الحقائق، وصار ما 
 ناموسا وتخلقا، طبعا وتحققا، وأن ذلك أثر السعادة المقدرة له من هللا تعالى. كنا نظن به

                                                           
 م  القاهرة.1838ا تحقيا: د/ سميمان دنياا  25( رسالة أضحوية في أمر المعاد ا ابن سينا صا (4
 (..6/33( وانظر: األعالم لمزركمي )3/315(انظر: وفيات األعيان )5)
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، ومجالسة - صلى هللا علٌه وسلم –وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب حدٌث المصطفى 
أهله، ومطالعة "الصحٌحٌن"، ولو عاش لسبق الكل فً ذلك الفن بٌسٌر من األٌام، ولم ٌتفق 

 .ال البناتله أن ٌروي، ولم ٌعقب إ

الكثٌر والكثٌر مما ال ٌسع مجاال لذكره وأذكر من ذلك على  التصانٌف له منو    
 :سبٌل المثال ولٌس الحصر

"البسٌط"، و"الوسٌط"، و"الوجٌز"، و"الخالصة" فً الفقه، و"إحٌاء علوم الدٌن"،  
وفً األصول: "المستصفى"، و"المنخول"، و"اللباب"، و"بداٌة الهداٌة"، و"كٌمٌاء 
السعادة"، و"المأخذ"، و"التحصٌن"، و"المعتقد"، و"إلجام العوام"، و"الرد على 

وائل"، و"جواهر القرآن"، و"الغاٌة القصوى"، الباطنٌة"، و"المقاصد فً اعتقاد األ
و"فضائح اإلباحٌة"، و"غور الدور"، وله: "المنتخل فً علم الجدل"، وكتاب "تهافت 
الفالسفة"، وكتاب "محك النظر"، و"معٌار العلم"، و"المضنون به على غٌر أهله"، 

قٌقة و"شرح األسماء الحسنى"، و"مشكاة األنوار"، و"المنقذ من الضالل"، و"ح
 .(7)القولٌن"، وغٌر ذلك من الكتب

 :ـانشٛخ انشئٛظ اتٍ عُٛا

حُِٔوذ رخُؾ٤خ حُشث٤ظ  ع٤٘خ  حُلغ٤ٖ رٖ ػزذ هللا رٖ كغٖ رٖ ػ٢ِ رٖ ػ٢ِأرٞ ٛٞ    

 أكؾ٘ٚ ( ك٢ هش٣شـٛ 7ٖٓ)فلش 98ّٓ ، ك٢ أؿغطظ ، ُٝذ حرٖ ع٤٘خ ٝأ٤ٓش ح٧هزخء 

Afshaneh حُظ٢ طوغ ح٥ٕ ك٢ ؿٜٔٞس٣ش أصرٌغظخٕ حُغٞك٤ظ٤شهش٣ش هشد رخخسٟ ٢ٛٝ() 

 ٢ٛٝٗؾؤ حرٖ ع٤٘خ ٝطشػشع ك٢ ظَ أعشس ٓغظو٤ٔش ٓظٌخِٓش، كوذ ًخٕ ٝحُذٙ ٖٓ رِخ 

كخمشس طـخس٣ش ٝع٤خع٤ش ٛخٓش ،  ضًخٗ،ٝ ٓذ٣٘ش ٓؼشٝكش ك٢ ح٧دد حُلخسع٢ ح٧ٝعو

ػْ حٗظوَ ٖٓ حُٞهض ُلظشس  ُِؼوخكش ح٤٘٤ِ٤ُٜش، ػْ كوذص أ٤ٔٛظٜخ حٓشًضُٝلظشس  ٝٓشًض د٢٘٣

 ر٤ٖ حُلش٣ش ُطش٣ن حُشث٤غ٤ش حُظـخس٣ش حُطشم أكذ ػ٠ِ رخخسٟ )ٝطوغا٠ُ رخخسٟ 

 ٗؾطش ًخٗض ، حُلش٣ش هش٣ن هٍٞ ػ٠ِ حُٔذٕ ٖٓ ٝؿ٤شٛخ ٛزٙ ٝٓؼَ ، ٝٓخسٝ عٔشه٘ذ

 حُظخعغ حُوش٤ٖٗ ك٢ حُغخٓخ٤٤ٖٗ كٌْ طلض. ح٩ع٬ّ هزَ ٓخ ػقٞس ٓ٘ز ٝػوخك٤ًخ حهظقخد٣ًخ

 حُظش٣ٝؾ ا٠ُ رخ٩مخكش حُلخسع٤ش حُِـش ٩ك٤خء ٓذسٝعش أؿ٘ذس حطزؼٞح حُز٣ٖ ٝحُؼخؽش،

 كوذ ، رـذحد ، ح٩ع٢ٓ٬ حُؼخُْ ٝعو ٖٓ طؾغ حُظ٢ حُؼخ٤ُش ح٩ع٤ٓ٬ش حُؼشر٤ش ُِؼوخكش

 هقش ٌٓظزش. ٝحُؼِّٞ حُلٕ٘ٞ صسحػش حُلخسع٤ش ُِـش ٝده٤وش ٓظطٞسس ر٤جش ٝكشص

حُغخٓخ٤٤ٖٗ (
8

ك٢ أ٣خّ كٌْ ح٤ٓ٧ش ٗٞف رٖ ٓ٘قٞس ك٤غ هخّ ػ٠ِ م٤ؼش ٖٓ م٤خع 
                                                           

إل 11ج ( تاريخ اإلسالم ووفياا  امشاااىير واالماالمإل ممشاام ااشي اماذيب اماحىيقإل تشايامع يااار ش ارو إل(7
 م.2003إل امطي ة االومى 62ع69ص

8
 William E. Gohlman ; The life of Ibn Sīnā. (Studies in Islamic Philosophy and Science], 

Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1974.163 pp.  
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)أسك حُؾٔظ(Kharmaithan رخخسٟ حعٜٔخ خش٤ٓؼٖ
9

،ٌُٝ٘ٚ عٌٖ رؤكؾ٘ش ٝأهخّ 

 ٝ عظخس عظخسس حُوش٣ش حخظخس صٝؿظٚ رٜخ، ك٤غ ًخٗض هش٣زش ٖٓ ٓوش ػِٔٚ، ٖٝٓ ٛزٙ

أٗـزض ُٚ ُٝذ٣ٖ أًزشٛٔخ ٛٞ حرٖ ع٤٘خ ػْ حٗظوِض ح٧عشس رؼذ  ٝهذ ٗو٤ش طؼ٢٘ ًِٔش كخسع٤ش

ذسحعخص ُح ٓشًضحفزلض  ٓذ٣٘ش ا٣شح٤ٗش هذ٣ٔش ٝٓ٘ز حُلظق حُؼشر٢ٛٝ،٢ رُي ا٠ُ رخخسٟ

ًخٗض ػخفٔش ُِلخًْ  ٝهذ ح٩ع٤ٓ٬ش حُظ٢ أٗظـض رؼل ح٬ُٛٞط٤٤ٖ حُزخسص٣ٖ

ٝػ٤ٖ  ٬ػش ػؾش.ػ ك٢ عٖ 977حُؼشػ ك٢  ، رٖ ٗٞفٓ٘قٞسٝط٠ُٞ  ٓ٘ز ،حُغخٓخ٤٤ٖٗ

ُٝٔخ ًخٕ أرٞٙ ٖٓ  Kharmaithan خش٤ٓؼٖ  ك٢ رخػظزخسٙ حُلخًْ حُٔل٢ِٝحُذ حرٖ ع٤٘خ 

حُلٌخّ كوذ حعظطخع إٔ ٣ٞكش ُٚ ٧ٝخ٤ٚ طؼ٤ِٔخ ٓؼخ٤ُخ رخُ٘غزش ُؼوخكـش رُي حُؼقش. كؤكنش 

ُٜٔخ ٝحُذٛٔخ ٓؼِٔخ ُِوشإٓ ٝٓؼِٔخ ٨ُدد. ٝك٢ عٖ حُؼخؽشس ًخٕ حرٖ ع٤٘خ هذ أطْ كلع 

حُوشإٓ ٝدسط ًؼ٤شح ٖٓ ًظذ ح٧دد، ػْ أسعِٚ أرٞٙ ا٠ُ سؿَ ٣ؼِٔٚ حُلغخد، ًٝخٕ 

. ػْ دسط حرٖ حُلغخد حُٜ٘ذ١ٓ٘ٚ  ظؼِْ ك ٛزح حُشؿَ روخ٫، ا٫ أٗٚ ًخٕ ػ٤ِٔخ رخُلغخد

ػْ   .ع٤٘خ حُلوٚ ٝهشم حُزلغ ٝحُٔ٘خظشس، ٝهشأ حُظقٞف كٌخٕ ٖٓ أكنَ حُغخ٤ٌُٖ ك٤ٚ

ًٝخٕ ٣ذػ٠ حُٔظلِغق، ك٘ضٍ  Nateliػزذ هللا حُ٘خط٢ِ هذّ ا٠ُ رخخسٟ سؿَ حعٔٚ أرٞ 

م٤لخ ك٢ دحس حرٖ ع٤٘خ كؼِٔٚ ؽ٤جخ ٖٓ حُلِغلش أػ٘خء اهخٓظٚ ػ٘ذْٛ. كزذأ حُ٘خط٢ِ رٌظخد ك٢ 

حرٖ ع٤٘خ ًخٕ ٣ظقٞس حُٔغخثَ حُٔ٘طو٤ش خ٤شح ٓ٘ٚ،  . Eisagogeٌُٖٝٝٛٞ  م حُٔ٘و

ٝٓ٘ز رُي حُل٤ٖ كقخػذح   ًٝؼ٤شح ٓخ رُٜش أعظخرٙ رٔؼشكظٚ رذهخثن حُٔ٘طن ٝطلق٬٤طٚ. 

كظ٠ أطوٖ ٛزح حُؼِْ ٝٝهق ػ٠ِ دهخثوٚ. ػْ  ٘لغٚر ٝؽشٝكٜخ هشحءس حُ٘قٞؿع٤٘خ  حرٖ

عظخرٙ أ٣نخ، ٌُ٘ٚ ُْ ؽشع رؼذ رُي ك٢ دسحعش ًظخد ك٢ أفٍٞ حُٜ٘ذعش ٝهشأٙ ػ٠ِ أ

٣وشأ ػ٤ِٚ عٟٞ خٔغش أٝ عظش أؽٌخٍ ٖٓ أٍٝ حٌُظخد، ػْ ط٠ُٞ رؼذ رُي طؼِْ رو٤ش 

، أخز حرٖ  Gurganj ا٠ُ رخخسٟ Nateliػ٢ِ حُ٘خط٢ِ  حٌُظخد ر٘لغٚ. ُٝٔخ ؿخدس أعظخرٙ

 .ع٤٘خ ك٢ دسحعش حُؼِْ حُطز٤ؼ٢، ٝحٗلظلض ػ٤ِٚ أرٞحد حُؼِْ

 ك٢ حؽظـَ ٫ٝ ، رطُٜٞخ ٝحكذس ٤ُِش ٣ْ٘ كِْ ، ُِؼِْ ٝحٗوطغ ُِذسط ع٤٘خ حرٖ طلشؽ    

 هزَ أٝسحهٚ كَٔ حُغلش ػ٠ِ ػضّ ارح ، حُظؤ٤ُق عش٣غ حُللع ؿ٤ذ خًٕ. حُؼِْ رـ٤ش حُٜ٘خس

 آحٕ حُؼوَ كـٞع ، ٝحُؾشحد حُطؼخّ هزَ حٌُخؿذٝحُٔذحد هِذ حُغـٖ دخَ ٝارح ، صحدٙ

 ك٢ ٣ٝوِذ ٣لٌش ٝحٌُظخرشؿِظ حُوشحءس ٖٓ طؼذ ارح ٝآحٕ . حُٔؼذس ؿٞع هزَ ٓ٘ٚ ٣٘خٍ

رخُلٌٔش ٣ٝ٘طن حُٔؼخ٢ٗ ػ٤ِٚ كظ٘ظخٍ حُشأ١ ٝؿٞٙ خخهشٙ
ٔٓ
 

ٝحعظٔش رذأد ٣َٜ٘ حُؼِْ ك٠ ؽظ٠ ٓظخٗٚ ا٠ُ إٔ عٔلض ُٚ حُلشفش ٝدػخٙ عِطخٕ    

رخخسٟ ٗٞف رٖ ٓ٘قٞس
(ٔٔ) 

ُٔؼخُـظٚ ٖٓ ٓشك أُْ  رٚ أػ٤خ ح٧هزخء، كؼخُـٚ أرٞ ػ٠ِ 
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11
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٣ٞٓخً حُغٔخف ُٚ رخُٔطخُؼش ك٠ دحس ًظزٚ حُـ٤٘ش ٝفخس ٖٓ حُٔوشر٤ٖ ٓ٘ٚ، كغؤُٚ 

رخُٔخطٞهخص حُنخٔش
(ٕٔ)

، كؤرٕ ُٚ حُغِطخٕ ٗٞف ٝٛ٘خ ٣وٍٞ حرٖ ع٤٘خ: "ٝسأ٣٘خ ٖٓ 

ًُ٘ض سأ٣ظٚ ٖٓ هزَ، ٫ٝ سأ٣ظٚ ٖٓ  حٌُظذ ٓخ ُْ ٣وغ حعٔٚ ػ٠ِ ًؼ٤ش ٖٓ حُ٘خط هو، ٝٓخ 

ػِٔٚ، كِٔخ  رؼذ، كوشأص طِي حٌُظذ، ٝظلشص رلٞحثذٛخ، ٝػشكض ٓشطزش ًَ سؿَ ك٠

رِـض ػٔخ٠ٗ ػؾشس ع٘ش ٖٓ ػٔشٟ كشؿض ٖٓ ٛزٙ حُؼِّٞ ًِٜخ"
(ٖٔ)

. 

 ٖٓ ٓؼْٜ ٝعخكش ، ٝٓغظؾخس ًطز٤ذ حُلخسع٤٤ٖ حُلٌخّ ٖٓ حُؼذ٣ذ حُظٞح٢ُ ػ٠ِ خذّ

 ٓـظًٜذح ًخٕ أٗٚ ا٫ ، حؿظٔخػ٤ًخ رٌٞٗٚ ٓؼشٝكًخ ًخٕ أٗٚ ٖٓ حُشؿْ ػ٠ِ. آخش ا٠ُ ٌٓخٕ

 .ٌُِظخرش ٝهظٚ ٖٓ حٌُؼ٤ش ٝخقـ ، ٝؿخًدح

 ٔفاذّ

 ٖٓ ٣ٌٖ ُْ حُؼِّٞ، ٝعخثش حُطذّ  ك٢ حُلزس ػو٤ِظٚ سؿْ ع٤٘خ حرٖ إٔ حُٔئعق ٖٝٓ

أفخد ؿغذٙ حُٔشك  ٝ، ح٧ٓشحك ػ٤ِٚ آػشص ك٤خطٚ آخش رقلظْٜ،كل٢ حُٜٔظ٤ٖٔ

، كظ٠ ه٤َ اٗٚ ًخٕ ٣ٔشك أعزٞػخً ٣ٝؾل٠ أعزٞػخً، ٝأًؼش ٖٓ ط٘خٍٝ ح٧د٣ٝش،  َّ ٝحػظ

ّٖ ٓشمٚ حؽظّذ، ٝػِْ  إ حُٔذرش حُز١ “أٗٚ ٫ كخثذس ٖٓ حُؼ٬ؽ، كؤَٛٔ ٗلغٚ ٝهخٍ: ٌُٝ

ّٖ حُٔؼخُـش ، ٝحؿظغَ ٝطخد، ٝطقذم رٔخ ”ك٢ رذٟء ػـض ػٖ طذر٤ش رذ٢ٗ، ك٬ ط٘لؼ

ًَ ػ٬ػش أ٣خّ.  حُوشحٕ ُذ٣ٚ ٖٓ ٓخٍ ُِلوشحء، ٝأػظن ؿِٔخٗٚ هِزخً ُِٔـلشس. ٝرذأ رخظْ

 إٔ ٝػشف فلظٚ رنؼق ٛٞ ٝؽؼش ، أٓٞحُٚ ُٜ٘ذ ٓ٘ٚ حُظخِـ خذٓٚ رؼل ٝكخٍٝ

٬٤ٓد٣ش، حُٔٞحكن  1037 ٤ٗٞ٣ٞ طٞك٢ ك٢ٝ.ٗلغٚ ٓذحٝحس ػٖ كخٓظ٘غ عوطض هذ هٞطٚ

.ا٣شحٕ رٜٔزحٕ حُٔزخسى، ك٢ عٖ حُؼخٓ٘ش ٝحُخٔغ٤ٖ ٖٓ ػٔشٙ، ٝدكٖ سٓنخٕ ُؾٜش
ٔٗ

 

 يٕلف اإلياو انغضانٙ 

 انًثحس األٔل:

 يٕلف االياو انغضانٙ يٍ انًؼاد
هزَ حٕ ٗظٌِْ ػٖ ٓٞهق حُـضح٢ُ ٖٓ حُٔؼخد ٗغظؼشك ع٣ٞخ ٓخ ًظزٚ ك٢ ٛزح حُقذد 

 ك٤وٍٞ :

ٓقشػٚ ٝحُظشحد ٓنـؼٚ ٝحُذٝد أ٤ٗغٚ ٌٝٓ٘ش ٤ٌٗٝش ؿ٤ِغٚ "كـذ٣ش رٖٔ حُٔٞص 

ٝحُوزش ٓوشٙ ٝرطٖ ح٧سك ٓغظوشس ٝحُو٤خٓش ٓٞػذٙ ٝحُـ٘ش أٝ حُ٘خس ٓٞسدٙ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ 

حُٔٞص ٫ٝ رًش ا٫ ُٚ ٫ٝ حعظؼذحد ا٫ ٧ؿِٚ ٫ٝ طذر٤ش ا٫ ك٤ٚ ٫ٝ ططِغ  ٢ُٚ كٌش ا٫ ك

                                                           
12
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13
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14
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رٚ ٫ٝ كٍٞ ا٫ كُٞٚ ٫ٝ حٗظظخس ٝطشرـ ا٫ ا٫ ا٤ُٚ ٫ٝ طؼش٣ؾ ا٫ ػ٤ِٚ ٫ٝ حٛظٔخّ ا٫ 

أفلخد حُوزٞس كبٕ ًَ ٓخ ٛٞ آص  ٢ُٚ ٝكو٤ن رؤٕ ٣ؼذ ٗلغٚ ٖٓ حُٔٞط٠ ٣ٝشحٛخ ك

ح٤ٌُظ ٖٓ دحٕ ـ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ هش٣ذ ٝحُزؼ٤ذ ٓخ ٤ُظ رآص ٝهذ هخٍ سعٍٞ هللا 

ٗلغٚ ٝػَٔ ُٔخ رؼذ حُٔٞص كذ٣غ ح٤ٌُظ ٖٓ دحٕ ٗلغٚ ٝػَٔ ُٔخ رؼذ حُٔٞص"
(ٔ٘)

. 

ػ٠ِ فخكذ حُزقش حُ٘خكز إٔ ٣ظضٝد ٖٓ ٗلغٚ ُ٘لغٚ، ٖٝٓ ك٤خطٚ ُٔٞطٚ، ٝٓؼ٠٘ رُي: أٗٚ 

ٖٝٓ ؽزخرٚ ُٜشٓٚ، ٖٝٓ فلظٚ ُٔشمٚ، ٖٝٓ كشحؿٚ ُؾـِٚ، ٖٝٓ ؿ٘خٙ ُلوشٙ، ٖٝٓ هٞطٚ 

٣وٍٞ ُنؼلٚ، كٔخ رؼذ حُٔٞص ٖٓ ٓغظؼظذ، ٫ٝ رؼذ حُذ٤ٗخ ٖٓ دحس عٟٞ حُـ٘ش أٝ حُ٘خس، 

ٖٓ ػوِض ٓٞحص٣٘ٚ ، كٜٞ ك٢ ػ٤ؾش سحم٤ش، ، ٝحٓخ ٖٓ خلض   كؤٓخسر٘خ طزخسى ٝطؼخ٠ُ: 

ٓٞحص٣٘ٚ،كؤٓٚ ٛخ٣ٝش، ٝٓخ حدسحى ٓخ٤ٛش ، ٗخس كخ٤ٓش
 ٔٔـ ٙعٞسس حُوخسػش (

كٖٔ أفِق ٓخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ سرٚ ًلخٙ هللا ٓخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُ٘خط، ٖٝٓ فذم ك٢ عش٣شطٚ 

ٝهلش ؿخدس ٝفخدهش  ٖٝٓ ػَٔ ٥خشطٚ ًلخٙ هللا أٓش د٤ٗخٙ ك٬ رذ ٖٓ ،كغ٘ض ػ٤ٗ٬ظٚ

ُٔلخعزش حُ٘لظ، كخُٔلخعزش حُقخدهش ٢ٛ ٓخ أٝسػض ػ٬ًٔ فخدهخً ٣٘ـ٤ي ٖٓ ٍٛٞ 

 حُٔطِغ.

 -ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ –هخٍ: أخز سعٍٞ هللا  -سم٢ هللا ػٜ٘ٔخ -ػٖ ػزذ هللا رٖ ػٔش 

سم٢ هللا  -رٌٔ٘ز٢ كوخٍ: "ًٖ ك٢ حُذ٤ٗخ ًؤٗي ؿش٣ذ أٝ ػخرش عز٤َ" كٌخٕ حرٖ ػٔش 

٣وٍٞ: "ارح أٓغ٤ض ك٬ ط٘ظظش حُقزخف، ٝارح أفزلض ك٬ ط٘ظظش حُٔغخء، ٝخز  -ػٜ٘ٔخ

 .ٖٓ فلظي ُٔشمي، ٖٝٓ ك٤خطي ُٔٞطي" أخشؿٚ حُزخخس١

ش ػزذ هللا رٖ ػٔش  ْٔ سم٢ هللا ػٜ٘ٔخ ػ٘ذٓخ هخٍ ُٚ حُ٘ز٢ رُي ًخٕ  -أطذس١ ًْ ًخٕ ُػ

 ػٔشٙ ػؾشٕٝ ع٘ش!

ي أَٛ حُؼضحثْ ٝأٗض ك٢ رلش حُـلِش ك٤خ ؿخك٬ً ػٖ ٓق٤شٙ، ٣خ ٝحهلخً ٓغ طوق٤شٙ، عزو

ػخثْ، هق ػ٠ِ رخد حُظٞرش ٝهٞف ٗخدّ، ٌٝٗظ حُشأط رزٍ ٝهَ: أٗخ ظخُْ، ٝٗخد ك٢ 

ح٧علخس، ٓزٗذ ٝسحكْ، ٝطؾزٚ رخُقخُل٤ٖ إ ُْ طٌٖ ْٜٓ٘ ٝصحكْ، ٝحرؼغ رش٣ق 

حُضكشحص علخد ٝدٓغ عخؿْ، ٝهْ ك٢ حُذؿ٠ دحػ٤خً، ٝهق ػ٠ِ رخد ٫ٞٓى طخثزخً، 

ٖ حُؼٔش ٓخ رو٢ ٝدع حُِٜٞ ؿخٗزخً، ٝهِن حُذ٤ٗخ ٝحُٔؼخف٢ ٝحٌُٔ٘شحص إ ٝحعظذسى ٓ

 ً٘ض ٦ُخشس هخُزخً.

أطشحى رؼذٓخ رهض ك٬ٝس حُطخػش ٝحُؼزخدس طؼٞد ا٠ُ ٓشحسس حُؼق٤خٕ؟ أطشحى رؼذٓخ رهض 

ُزس ح٧ٗظ ٝحُوشد ٝحُٔ٘خؿخس طؼٞد ا٠ُ ُٞػش حُزؼذ ٝحُٜـش ٝحُلشٓخٕ؟ أطشحى رؼذٓخ 

ٖ ط٘وِذ ػ٠ِ ػوز٤ي كظ٘نْ ا٠ُ كضد حُؾ٤طخٕ؟ أطشحى رؼذٓخ فشص ٖٓ كضد حُشكٔ

                                                           
م إل ذار ايااب شاا مإل 2005ىااا إل 1426إل امطي ااة االومااى 1825( إشياااع ممااوم امااذيبع ممشااام ام  امااقإل ص(15

 ييرو  ا ميناب. 
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كغزض ك٢ ػذحد حُٔق٤ِٖ طظشى حُق٬س ٢ٛٝ ػٔخد حُذ٣ٖ، ٝحُلخسم ر٤ٖ حٌُلخس 

ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٝطٌظذ ٖٓ حُـخك٤ِٖ؟ َٛ ٤ِ٣ن ري رؼذٓخ ً٘ض رشحً طو٤خً إٔ طقزق ؿزخسحً 

ش.كب٣خى ػْ ا٣خى ٖٓ ٗول ؽو٤خً؟ ٓخ ٌٛزح ٣ٌٕٞ حُٔئٖٓ، رَ ٓخ ٌٛزح ٣ٌٕٞ حُؼخهَ حُٔظزقِّ 

 ،أسأ٣ض ُٞ إٔ اٗغخٗخً ؿضٍ ؿض٫ً ػْ ف٘غ ٓ٘ٚ ه٤ٔقخً أٝ ػٞرخً ؿ٬٤ًٔ  ،حُـضٍ رؼذ ؿضُٚ

ؿؼَ ٣وطغ خ٤ٞه ٛزح حُؼٞد ٣ٝ٘ونٜخ خ٤طخً خ٤طخ ٝرذٕٝ  ،كِٔخ ٗظش ا٤ُٚ ٝأػـزٚ

 كٔخرح ٣وٍٞ ػ٘ٚ حُ٘خط؟ ،عزذ

ُؼ٤خد ٝطٞعذص حُظشحد، َ ٗلغي رؼذ ػ٬ػش أ٣خّ ٝأٗض ك٢ هزشى، ٝهذ ؿشدص ٖٓ حطخ٤ّ 

ٝكخسهض ح٧َٛ ٝح٧كزخد ٝطشًض ح٧فلخد، ُْٝ ٣ٌٖ ٓؼي ؿ٤ِظ ٫ٝ أ٤ٗظ ا٫ ػِٔي 

حُز١ هذٓظٚ ك٢ حُذ٤ٗخ، كٔخرح طلذ إٔ طوذّ ُ٘لغي ٝأٗض ك٢ صٖٓ ح٩ٜٓخٍ كظ٠ طـذٙ ك٢ 

 حٗظظخسى ٣ّٞ حٗظوخُي ا٠ُ هزشى؟ 

خ ك٢ٗؼٞد ك٘وٍٞ : ًٓ خ فخس ًٓ حُظقذ١ ُِشد ػ٠ِ حُل٬علش  ًخٕ ُ٪ٓخّ حُـضح٢ُ ٓٞهلًخ كخص

رؾٌَ ػخّ ٝحُل٬علش ح٩ع٤٤ٓ٬ٖ ٝٗول أكٌخسْٛ ك٢ ٓغؤُش حُٔؼخد رؾٌَ خخؿ، ٝٛزٙ 

لََّش "حُـضح٢ُ" حُل٬علش رغززٜخ ًَ  .حُٔغؤُش طؼظزش اكذٟ حُٔغخثَ حُؼ٬ع حُظ٢ 

كٔغؤُش حُزؼغ أٝ حُٔؼخد رخُـغْ ٝحُشٝف ًٓؼخ طؼظزش ٓغؤُش ك٣ٞ٤ش ك٢ ٗظش "حُـضح٢ُ" 

ٖٓ ٣ٌ٘شٛخ ػٖ ح٩ع٬ّ، ٝهذ طؼّشك "حُـضح٢ُ" ـ هزَ حُٔ٘خهؾش ُٔغؤُش حُٔؼخد ـ ٣خشؽ 

 ا٠ُ ٓغخثَ طظؼِن رخُ٘لظ ٜٓ٘خ:

  حُ٘لظ ح٩ٗغخ٤ٗش ؿٞٛش سٝكخ٢ٗ ّٕ طؼـ٤ض حُل٬علش ػٖ اهخٓش حُزشٛخٕ حُؼو٢ِ ػ٠ِ أ

هخثْ ر٘لغٚ ٫ ٣ظل٤ّض، ٤ُٝظ رـغْ ٫ٝ ٓ٘طزغ ك٢ ؿغْ، ٫ٝ ٓظقَ رخُزذٕ، ٫ٝ 

ٚٓ٘لقَ ػ٘
(ٔٙ)

ّٕ ٓخ رًشٙ ك٬علش  ، ٝرؼذ إٔ ٣ؾشف ٓزٛزْٜ رخُظلق٤َ ٣ئًذ أ

ح٩ع٬ّ ٫ ٣ـذ اٌٗخسٙ ك٢ حُؾشع كبّٜٗخ أٓٞس ٓؾخٛذس أؿشٟ هللا حُؼخدس رٜخ، 

كخُـشك ارٕ ٛٞ ح٫ػظشحك ػ٠ِ دػٞحْٛ ٓؼشكش ًٕٞ حُ٘لظ ؿًٞٛشح هخثٔخ ر٘لغٚ 

رزشح٤ٖٛ حُؼوَ ٓغ ح٫عظـ٘خء ػٖ حُؾشع
(ٔ7)

. 

 حُ٘لٞط ح٩ٗغخ٤ٗش ٣غظل٤َ ػ٤ِٜخ ٜٝٓ٘خ ارطخٍ "حُـ ّٕ ضح٢ُ" ُشأ١ حُل٬علش ك٢ أ

حُؼذّ رؼذ ٝؿٞدٛخ ٝأٜٗخ عشٓذ٣ش ٫ ٣ظقٞس ك٘خإٛخ
(ٔ8)

 . 

ّٕ حُ٘لظ ػ٘ذٓخ ط٘وطغ ػ٬هظٜخ رخُزذٕ ط٘ؼذّ،  ٣ٝوشس "حُـضح٢ُ" ك٢ ٛزٙ حُ٘وطش رخُزحص أ

ٝسد رٚ حُؾشع  ػْ ٫ ٣ؼٞد ٝؿٞدٛخ ا٫ ربػخدس هللا طؼخ٠ُ ػ٠ِ عز٤َ حُزؼغ ٝحُ٘ؾٞس، ًٔخ

ك٢ حُٔؼخد
(ٔ9)

. 

                                                           
 0 252( انظرع تياف  امتياف  ا مم  امق ا تشايم ذ/ سميشاب ذنيا ا ص16)

 0 256انظرع ام  امق نفي امشصذر ص (17)
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ٝ"حُـضح٢ُ" ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش حّدػ٠ دػٞس ٖٓ ؿ٤ش د٤َُ ؽشػ٢ ٝحمق، ٝرُي ٧ٕ ٛ٘خى 

ّٕ ٛ٘خى ك٤خس ر٤ٖ حُٔٞص ك٢  ٗقٞفخ ًؼ٤شس ٖٓ حُؾشع طؼزض حُل٤خس حُزشصخ٤ش رٔؼ٠٘ أ

حطخ ، )٫ٝ طلغزٖ حُز٣ٖ هظِٞح ك٢ عز٤َ هللا حٓٞحُذ٤ٗخ ٝر٤ٖ حُزؼغ ٝحُ٘ؾٞس ًوُٞٚ عزلخٗٚ: 

 .(9ٙٔرَ أك٤خء ػ٘ذ سرْٜ ٣شصهٕٞ ()عٞسس آٍ ػٔشحٕ : ح٣٧ش

]ٓخ أٗظْ رؤعٔغ ْٜٓ٘[ ؿٞحرًخ ٧فلخرٚ ٝهذ عؤُٞٙ ك٤ٖ أُو٠  ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعًِْٝوُٞٚ 

 ّٕ حُغ٬ّ ػ٠ِ حُٔٞط٠، أٝ ٣غٔؼٕٞ؟ ا٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ ح٣٥خص ٝح٧كخد٣غ حُظ٢ طؼزض أ

ٛ٘خى ك٤خس رشصخ٤ش هزَ حُزؼغ ٝحُٔؼخد
(ٕٓ)

. 

ّٕ حُ٘لظ ٫ طل٠٘ ػ٠ِ حػظزخس أٜٗخ ؿٞٛش  ف رؤ "كخُـضح٢ُ" ك٢ ٓغؤُش روخء حُ٘لظ ٣قشِّ

٤ُظ ك٢ ٓلَ، ٧ٜٝٗخ رغ٤طش، ٝحُزغخثو ٫ ط٘ؼذّ، ٝٛٞ ٓخ ٣وٍٞ رٚ ك٬علش ح٩ع٬ّ ػْ 

ّٕ حُشٝف ط٘ؼذّ رؼذ حٗوطخػٜخ ػٖ حُزذٕ، ٝٛزح حُظ٘خهل ٖٓ  ٣وشس ٓشس أخشٟ رؤ

١ ا٫ ارح أخز رظخٛش ح٣٥ش حٌُش٣ٔش ٢ٛٝ هُٞٚ "حُـضح٢ُ" ٫ ٣شطلغ ٖٓ ٝؿٜش ٗظش

ًَ ؽت ٛخُي ح٫ ٝؿٜٚطؼخ٠ُ: 
( 88( ) عٞسس حُوقـ :ح٣ش

 .رٔخ ك٢ رُي حُ٘لظ ٝؿ٤شٛخ 

  ،حُلؾش ٨ُسٝحف ٤ُٝظ ٨ُؿغخد ّٕ ٜٝٓ٘خ ارطخٍ "حُـضح٢ُ" هٍٞ حُل٬علش رؤ

لش ٢ٛٝ حُٔغؤُش حُٜٔٔش ٧ٜٗخ ك٤قَ حُظلشهش ر٤ٖ حُٔظ٤ٌِٖٔ حُٔغ٤ِٖٔ ٝر٤ٖ ك٬ع

كوذ ر٤ّٖ ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش آسحء حُل٬علش رخُظلق٤َ، ػْ سّد ػ٤ِْٜ ٝأرطَ  .ح٩ع٬ّ

آسحءْٛ، ٣ٝشٟ "حُـضح٢ُ" إٔ هٍٞ حُل٬علش ٛزح ًِٚ ٓخخُق ٫ػظوخد حُٔغ٤ِٖٔ 

ًخكش، ٝٛٞ حُز١ طشطذ ػ٤ِٚ ًلشْٛ ػ٘ذٙ رخ٬ف ٓخ ٣ظؼِن رخُ٘لظ ٖٓ ك٤غ 

، كبٕ رُي ٫ ٣ظؼِن رٚ ًلش أٝ حُل٘خء، أٝ ٖٓ ك٤غ اٜٗخ ؿٞٛش سٝكخ٢ٗ أٝ ؿ٤شٙ

ا٣ٔخٕ، ٝاٗٔخ حُٔوقٞد ٛٞ حُظؼـ٤ض كوو
(ٕٔ)

. 

ّٕ ك٢ ح٥خشس أٗٞحًػخ  ّٕ ح٩ٓخّ "حُـضح٢ُ" ٫ ٣ٌ٘ش أ ٝٓٔخ عزن ٝرخخظقخس ٗخِـ ا٠ُ أ

ّٕ حُٔؼخد اّٗٔخ ٛٞ  ٖٓ حُِزحص أػظْ ٖٓ حُٔلغٞعخص، ٌُٝ٘ٚ ٣ٌ٘ش ػ٠ِ حُل٬علش هُْٜٞ ا

ُِ٘لٞط
(ٕٕ)

ٛ٘خى ُزحص ؿغٔخ٤ٗش ك٢ حُـّ٘ش، ٝآ٫ّ ؿغٔخ٤ٗش ك٢  كوو، ٝهُْٜٞ اّٗٚ ٤ُظ 

حُّ٘خس، ٝاّٗٔخ ًَ رُي ػٖ هش٣ن حُظٔؼ٤َ ٝحُظؾز٤ٚ، ٝٛٞ ٓخ ٣َُؼذُّ ٓخخُلش ُٔخ ٝسد ك٢ 

 .حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ٝحُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش حُٔطٜشس

                                                           
 0 278إل 276( انظرع ىاشش امتياف  مم  امق ا تشايم ذ/ سميشاب ذينا ص20)

 0وشا ي ذىا 282ص ( انظرع تياف  امتياف  مم  امق ا امشسأمة ام اروب21)

إل وىشاا ا اا امانفي وامارـو ا  شاا حىا  اياب شا م ا 22) ( تجاذر اإلاااره ىناا إماى ابع امانفي تطمام مماى امارـو
 0 283اسشاب شتراذفاب مش نى واشذإل وش ناىشا واشذ. انظر فق حمك  تا  امرـو اليب امايم ا ص

إل اساشاع شاتمفاةإل فمياا مناذ  ا  فاذ اطمم مماى اماحا  امتاق ىاق ااوم امااصاية اإلنساانية وبالجممة:  
إل او ام ااا إل او امانفي امناطااةإل او اماماا إل  ااوم ا  شاا الشااظ ام  اماق ا اسام ااااصإل ش،ا  امانفيإل او امارـو

 0واماال  فق االساشق وامش نى واشذ ال اال  فيو

 0 100امرسامة اممذنية ممشام ام  امق ص انظر في ذلك:  
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ك٬ طؼِْ ٗلظ ٓخ أخل٠ ُٜخ ٖٓ هشس أػ٤ٖ ؿضحء كوذ ٝسد ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ هُٞٚ طؼخ٠ُ:

٣ؼِٕٔٞرٔخ ًخٗٞح 
 ()

 7ٔعٞسس حُغـذس ح٣ش:

ك٢ حُلذ٣غ حُوذع٢: )٣وٍٞ هللا طزخسى طؼخ٠ُ أػذدص  ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـًٝوُٞٚ 

ُؼزخد١ حُقخُل٤ٖ ٓخ ٫ ػ٤ٖ سأص ٫ٝ أرٕ عٔؼض ٫ٝ خطش ػ٠ِ هِذ رؾش رحخًشح رِٚ 

ٞح ك٬ طؼِْ ٗلظ ٓخ أخل٠ ُٜخ ٖٓ هشس أػ٤ٖ ؿضحء رٔخ ًخٗ ٓخ أهِؼٌْ هللا ػ٤ِٚ( ـ ػْ هشأ

٣ؼِٕٔٞ
 (ٕٖ)

ٓ 

ا٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ ح٣٥خص ٝح٧كخد٣غ حُظ٢ طؼزض إٔ ٛ٘خى ٗؼ٤ٔخ، ٝػزحرخ، ٝؿ٘ش، ٝٗخس، 

 .٢ٛٝ أؽ٤خء كو٤و٤ش ػخرظش، ٤ُٝظ ػٖ هش٣ن حُظٔؼ٤َ ٝحُظخ٤٤َ

٫ٝ ٣ٞؿذ أ١ ٓخٗغ ك٢ ٗظش "حُـضح٢ُ" ٖٓ طلو٤ن حُـٔغ ر٤ٖ حُغؼخدط٤ٖ حُشٝك٤ش 

حُٔٞؿٞدس ك٢ حُـ٘خٕ ٖٓ أًَ ٝؽشد ٝحُـغ٤ٔش، ًٔخ ٣شٟ إٔ حُِزحص حُٔلغٞعش ٝ

ٌٝٗخف ٣ـذ حُظقذ٣ن رٜخ ٧ٜٗخ ٌٓٔ٘ش ٤ُٝغض ٓٔظ٘ؼش
(ٕٗ)

. 

أٓخ ٓخ ٣وٍٞ رٚ حُل٬علش ٖٓ إٔ حُـ٘ش ٝحُ٘خس، ٝحُلٞس حُؼ٤ٖ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ح٧ٓٞس 

ح٧خش٣ٝش اٗٔخ ٢ٛ أٓؼخٍ مشرض ُظوش٣ذ حُلٌشس ا٠ُ حُ٘خط، كبٕ "حُـضح٢ُ" ٣شد ػ٤ِْٜ 

٘ش ٝحُ٘خس، ٝؿ٤شٛٔخ هذ رِؾ ٓزِـخ ٫ ٣لظَٔ حُظؤ٣َٝ، ٝإٔ ٓخ رؤٕ ٓخ ٝسد ك٢ ٝفق حُـ

ٝػذ هللا رٚ ٖٓ أٓٞس ح٥خشس، ك٤ِظ ٓلخ٫ ك٢ هذسس هللا طؼخ٠ُ ٧ٗٚ ٌٖٓٔ، ٝهذ أخزش رٚ 

حُؾخسع حُل٤ٌْ
(ٕ٘)

. 

٣ِـؤ ا٤ُٚ دحثٔخ ك٢  ٝٛزح حُشّد ٖٓ "حُـضح٢ُ" ٣ؼظزش رٝ ه٤ٔش ًز٤شس ٝرُي ٧ٕ حُظؤ٣َٝ ٫

ّٕ ح٣٥خص حُوشآ٤ٗش أٝ ح٧كخد٣غ حُ٘ز٣ٞش اٗٔخ ٣ـذ طؤ٣ِٜٝخٝرُي  .ًَ ح٧كٞحٍ ٧
(ٕٙ)

ػ٘ذ  

 .طؼزس حُظخٛش رل٤غ ٣خخُق حُ٘ـ أٝ حُؼوَ

ش، رَ حُؼوَ ٝك٤ٔخ ٣خـ ح٣٥خص حٌُش٣ٔش حُٔظؼِوش رلؾش ح٧ؿغخد ُْ ٣ظؼزس ك٤ٜخ حُظخٛ

ُٝٞ كظق رخد حُظؤ٣َٝ ػ٠ِ ٓقشحػ٤ٚ رذٕٝ دحع ُشٝؽ حُزخهَ، . ٣وشس رُي ٫ٝ ٣ل٤ِٚ

                                                           
شا رايتو فق امذنيا فمايي يااقع يامنساية مشاا فاق امجناة ا وىاحا امشاذي  ( يمو شا اطم  م اهلل مميوع اا اترك 23)

رواه امايااب وامترشحاإل انظرع امتاج امجاشع مألصو  ا مشنصور مماق ناصا  ا ذار إشيااع امتارا  ام رياق 
 0 402ص 5مإل ج1982يييرو  سنة 

 0 290( انظرع تياف  امفالسفة مم  امق ا امشسأمة ام اروب ا ص24)
 0 293إل 292امشصذر امسايم ص( انظرع 25)

( تجذ اإلااره ىنا إمى اب  مشة تأوي  اذ ورذ  فق امارآب ام ريم سيع ماره شرهإل ممى شيب مم تارذ تفساير 26)
ساو  شااره واشاذهإل ششااا يااذمنا مماى اب  مشااة تأويا  اااذ  اناا  حا  اساتاذاشا  اوسااع وتاذاوال  ااااش  وا ،اار 

ة فااق مماام امااارآب ا شفيااوم اماانص ا ذ. نصاار ايو يذااا ايااوال شااب  مشااة تفساايرإل انظاار فااق حمااك  تااا  ذراساا
 0م1990( امشر   ام،اافق ام ريق ا ييرو  1ط) 241ا  223ص
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ُزُي ًِٚ ٝمغ . ا٠ُ حٌُزد، ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظز٤ِؾخل٤ض حُلوخثن، ٝٗغزض ح٧ٗز٤خء ٝ

 .ُِظؤ٣َٝ كذ ٣وق ػ٘ذٙ، ٝٛٞ ٓخخُلش حُ٘ـ ُِؼوَ

ػْ ٣ؤخز "حُـضح٢ُ" ك٢ ٓ٘خهؾش حُل٬علش ك٢ ٓغؤُش حعظلخُش رؼغ ح٧ؿغخّ، ٤ًٝق إٔ ٛزٙ 

ح٧ؿغخّ طزؼغ رؼذ إٔ طلِِض ٝأفزلض طشحرخ
(ٕ7)

٢ُ( إٔ حُٔؼخد ػخرض ٝٛ٘خ ٣وشس )حُـضح. 

٨ُؿغخّ، عٞحء رشد ح٧سٝحف ا٠ُ ٗلظ حُزذٕ ح٧ٍٝ أٝ ؿ٤شٙ، ٝٓخ ٝسد رٚ حُؾشع ٣ـذ 

طقذ٣وٚ، عٞحء ع٢ٔ ط٘خعًخخ أّ ؿ٤ش رُي ٫ٝ ٓؾخكش ك٢ ح٧عٔخء
(ٕ8)

. 

خ ػ٠ِ ح٧خز  ًٔ ّٕ ح٩ٓخّ )حُـضح٢ُ( ٣لشؿ دحث ّٕ حُٔلّٜٞ ٖٓ ٛزح أ ٖٝٓ ٛ٘خ ٗخِـ ا٠ُ أ

ُ٘غزش ٌَُ أٓش ٫ ٣غظط٤غ حُؼوَ ك٤ٚ حُـضّ رلٌْ ٓؼ٤ٖ، ػ٠ِ رٔخ ٝسد ك٢ حُؾش٣ؼش رخ

ّٕ حُزؼغ . أ١ حُلْٜ حُٔؼشك٢( ٝر٤ٖ ح٣٩ٔخٕٓؼ٠٘ أٗٚ ٣لشم ر٤ٖ حُؼوَ ) ُزُي كٜٞ ٣شٟ أ

ٝحسد ك٢ حُؾشع ٣ٝـذ حُظغ٤ِْ رٚ ػ٠ِ أ٣َِّش فلش ًخٕ، ٫ٝ ٗزلغ ػٖ طِي ح٤ٌُل٤ش ٧ٜٗخ 

 .أٓٞس ٫ دخَ ُِؼوَ حُزؾش١ ك٤ٜخ

ّٕ حُٔؼخد ٝػ٠ِ ٛزح ك ّٕ حُٔشحد رخُٔؼخد: ٛٞ )حُلؾش حُـغ٢ٔ ٫ حُشٝك٢ كوو(، ٝرُي ٧ ب

ارح أهِن ٣٘قشف ا٠ُ حُٔؼخد حُـغ٢ٔ، ٝٛٞ ٓخ ٣ـذ ح٫ػظوخد رٚ، ٝٛزح حُٜ٘ؾ ٛٞ ٓخ 

 .عخس ػ٤ِٚ ًَ ػِٔخء ح٬ٌُّ ـ ٝهذ حعظذُْٞح ػ٤ِٚ رؤدُش ٗو٤ِش ٝػو٤ِش ًؼ٤شس

 ح ً٘خ ػظخٓخ ٝسكخطخ اٗخ ُٔزؼٞػٕٞ خِوخ ؿذ٣ذح(ٝهخُٞح اركٖٔ ح٧دُش حُ٘و٤ِش هُٞٚ طؼخ٠ُ: 

ُٝوذ رًش حُٔلغشٕٝ. 9ٗ)ح٧عشحء : آ٣ش 
(ٕ9)

ّٕ رؼل حُؼشد أهشْٝح رخرظذحء حُخِن   أ

 .ٝأٌٗشْٝح حُزؼغ ٝح٩ػخدس، ٖٝٓ ٛئ٫ء: "أُر٢ّ رٖ خِق" ٝ"َػِذ١ّ رٖ أر٢ سر٤ؼش"

رؼظْ كخثَ هذ سّ ٝرو٠ ٣ٝوٍٞ:  ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعًِْٝخٕ "أر٢ رٖ خِق" ٣ؤط٢ حُ٘ز٢ 

: ]ٗؼْ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝع٣ِْخ ٓلٔذ طشٟ إٔ هللا ٣ل٢٤ ٛزح رؼذ ٓخ هذ سّ، كوخٍ ُٚ حُ٘ز٢ 

٣ٝزؼؼي ٣ٝذخِي حُ٘خس[
(ٖٓ)

. 

: ٣خ ٓلٔذ كذػ٢٘ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْٝس١ٝ إٔ ػذ١ رٖ أر٢ سر٤ؼش هخٍ ُشعٍٞ هللا 

رزُي كوخٍ  ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ٘ز٢ ػٖ ٣ّٞ حُو٤خٓش، ٓظ٠ ٣ٌٕٞ ٤ًٝق أٓشٙ؟، كؤخزشٙ حُ

                                                           
 0 295( انظرع امشصذر امسايم ص27)

 0 300( انظرع تياف  امفالسفة ا امشسأمة ام اروب ا مم  امق ص28)
 .154ص 2ج ع إل وانوار امتن ي  ممييضاوا14ص 4( انظرع شذارك امتن ي  ممنسفق ا ج ع29)
ا مب اياب ميااي  18126يرام  3203ص 2( امشذي  اارجو ايب ايق شاتم فق تفسير امارآب ام ظيم ا ج30)

 0م1997ىا ا 1417رضق اهلل منيشا ا ش تية ن ار شصطفى ا ش ة امش رشة



  : الفمسفةنىالجزء الثا              جامعة بنها - مجمة كمية اآلداب
 

 3231 بريلأ                              35                ن        خمسووال خامسالعدد ال

ُٚ حرٖ أر٢ سر٤ؼش: ُٞ ػخ٣٘ض رُي ح٤ُّٞ ُْ أفذهي ٣خ ٓلٔذ ُْٝ أإٖٓ ري، أٝ ٣ـٔغ هللا 

أ٣لغذ ح٧ٗغخٕ حٕ ٗـٔغ ػظخٓٚ ، ر٠ِ هخدس٣ٖ حٕ ٗغ١ٞ ٛزٙ حُؼظخّ، كؤٗضٍ هللا طؼخ٠ُ: 

.ر٘خٗٚ
(ٗـ ٖ ح٣٥ش )عٞسس حُو٤خٓش: 

حُذٝح٢ٗ ـ ػشم حُظؤ٣َٝ رخ٤ٌُِش، ٝٛزح ٓٔخ ٣وطغ ـ ًٔخ ٣وٍٞ 
(ٖٔ)

 ،

٣ٝؼزض إٔ حُزذء ٝح٩ػخدس أٓشحٕ ٓظغخ٣ٝخٕ، كٖٔ ٣زذأ حُخِن ػْ ٣ل٤٘ٚ، هخدس ػ٠ِ اػخدطٚ 

ٝٛٞ حُز١ ٣زذإح حُخِن ػْ ٣ؼ٤ذٙٝرؼؼٚ ٫ ٓلخُش، هخٍ طؼخ٠ُ: 
(7ٕعٞسس حُشّٝ: آ٣ش )

. 

 انًثحس انصاَٙ

 انًؼاد اتٍ عُٛايٕلف 

هزَ أك٬هٕٞ ٝأسعطٞ أكٌخًسح ٝحملش ػٖ حُٔؼخد ٝحُزؼغ، ُْ ٗـذ ػ٘ذ ك٬علش ح٤ُٞٗخٕ 

ا٫ ٓخ ًخٕ ٖٓ أكٌخس ٣ٌظ٘لٜخ هذس ًز٤ش ٖٓ حُـٔٞك، ػذح حُ٘لِش ح٧ٝسك٤ش حُظ٢ أٝؿذص 

٧ٍٝ ٓشس ك٢ حُلٌش ح٤ُٞٗخ٢ٗ كٌشس ػ٘خث٤ش حُ٘لظ ٝحُـغْ، كخُ٘لظ طظ٤ٔض ػٖ حُـغْ طٔخّ 

ػزخسس ػٖ ػوخد ٗظ٤ـش ُخط٤جش  حُظ٤ٔض، كخُـغْ ًخُغـٖ أٝ حُوزش، ٝإ ٝؿٞدٛخ ك٤ٚ

عخروش ك٢ ك٤خس أخشٟ
(ٖٕ)

، ٝع٤ؤط٢ ح٤ُّٞ حُز١ طظخِـ ك٤ٚ حُ٘لظ حُقخُلش ٖٓ د٫ٝد 

ح٫ُٞدحص حُٔظٌشسس، ٝطغظؼ٤ذ هز٤ؼظٜخ ح٤ُٜ٩ش، كظل٤خ ك٤خس سٝك٤ش ك٢ حُؼخُْ ؿ٤ش 

حُٔ٘ظٞس
(ٖٖ)

. 

ٖٓ ك٤غ هزَ إٔ ٣وشس حرٖ ع٤٘خ سأ٣ٚ ك٢ حُٔؼخد ٣ؼشك ٓٞمٞع حُزلغ ٗؼٞد ك٘وٍٞ : 

ٝؿٜخص حُ٘ظش حُٔخظِلش ك٤ٚ ك٤ؼوذ كق٬ ك٢ سعخُظٚ حُخخفش رخُٔؼخد
(ٖٗ)

٣وٍٞ ك٤ٚ: )آسحء  

حُؼخُْ ك٢ حُٔؼخد ػ٠ِ هزوظ٤ٖ: هزوش ْٝٛ ح٧هِٕٞ ػذدح ٝحُ٘خهقٕٞ ٝح٧مؼلٕٞ رق٤شس 

ٌٓ٘شٕٝ ُٚ، ٝهزوش ْٝٛ حُغٞحد ح٧ػظْ ٝح٧ظٜش ٓؼشكش ٝرق٤شس ٓوشٕٝ رٚ، ٝرؼذ رُي 

رخُٔؼخد ـ كشم: كشهش طـؼَ حُٔؼخد ٨ُرذحٕ ٝكذٛخ ٝكشهش طـؼِٚ كْٜ ـ أ١ حُٔوشٕٝ 

ُِ٘لٞط ٝح٧رذحٕ ؿ٤ٔؼخ ٝكشهش طـؼِٚ ُِ٘لٞط ٝكذٛخ(
(ٖ٘)

. 

                                                           

 0 153( انظرع اـر امذوانق ممى ام اائذ ام ضذية ا جال  امذيب امذوانق ص31)
( 272طفالٌس أو مفن المٌثولوجٌفا إلفى الفلسففة عنفد الٌونفان ، د: حسفام محٌفً األلوسفً، ص ) ( بواكٌر الفلسففة قبفل32)

 م، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت.1981الطبعة الثانٌة 
م، مطبعفة لجنفة التفألٌف والنشفر بالقفاهرة. 1966( الطبعفة الخامسفة 7( تارٌخ الفلسفة الٌونانٌفة، ٌوسفف كفرم، ص )33)

فف ( 17ا: المعففاد عنففد الفالسفففة المسففلمٌن مففن الكنففدي إلففى ابففن رشففد للففدكتور إٌففاد كففرٌم الصففالحً، ص )وراجففع أٌض 
 م، دار صفحات للنشر، دمشق.2012الطبعة األولى 

م، ثفم أعفاد 1949( رسالة أضحوٌة فً أمر المعاد البن سٌنا اكتشفها وطبعها الدكتور/ سلٌمان دنٌا فً القفاهرة عفام 34)
م، وهفً النسفخة التفً بفٌن أٌفدٌنا ألن طبعفة الفدكتور/ سفلٌمان 1984دكتور/ حسفن عاصفً عفام طبعها فً بٌروت ال

دنٌا لم نستطع الحصول علٌها، وهذه الرسالة من أهم ما كتب ابن سٌنا فً هذا الموضفو  حٌفث تكفلفت هفذه الرسفالة 
 0بحسم الجدل إذ عرضت آلراء ابن سٌنا صراحة فً روحانٌة المعاد دون جسمانٌته

 0 92رسالة أضحوٌة فً أمر المعاد، ص( 35)
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إٔ ٣زطَ حرٖ ع٤٘خ ٓخ ٣شحٙ ٓخخُلخ ُشأ٣ٚ ٣وٍٞ: )كبرح رطَ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼخد ُِزذٕ  ٝرؼذ

ٝكذٙ ٝرطَ إٔ ٣ٌٕٞ ُِزذٕ ٝحُ٘لظ ؿ٤ٔؼخ ٝرطَ إٔ ٣ٌٕٞ ُِ٘لظ ػ٠ِ عز٤َ حُظ٘خعخ، 

كخُٔؼخد ارٕ ُِ٘لظ ٝكذٛخ(
(ٖٙ)

ٝٛزٙ . كخُٔؼخد حُشٝك٢ ٛٞ حُز١ ٣شطنٚ حرٖ ع٤٘خ 

ل٬علش حُوخث٤ِٖ رٚ ـ ٓز٤٘ش ػ٠ِ ٗظشطْٜ ا٠ُ حُون٤ش ـ هن٤ش حُٔؼخد حُشٝك٢ ػ٘ذ حُ

ح٩ٗغخٕ ك٤غ رٛزٞح ا٠ُ إٔ ح٩ٗغخٕ رخُلو٤و٤ش ٛٞ حُ٘لظ حُ٘خهوش حُٔـشدس ُٝزُي سأ٣٘خ 

حرٖ ع٤٘خ ٣ؼٔذ ا٠ُ طلذ٣ذ ٓخ٤ٛش ح٩ٗغخٕ ك٤وٍٞ: )إ ح٩ٗغخٕ ٤ُظ اٗغخٗخ رٔخدطٚ رَ 

رقٞسطٚ حُٔٞؿٞدس ك٢ ٓخدطٚ(
(ٖ7)

لظ )ٝحُٔشحد رخُ٘لظ ٝٓخدطٚ ٢ٛ حُزذٕ ٝحُقٞسس حُ٘ 

ٓخ ٣ؾ٤ش ا٤ُٚ ًَ ٝحكذ روُٞٚ "أٗخ"(
(ٖ8)

. 

 تشاٍْٛ اتٍ عُٛا ػهٗ يغاٚشج انُفظ نهثذٌ:

 ػْ ٣زًش حرٖ ع٤٘خ ػذس رشح٤ٖٛ ٣ؼزض رٜخ ٝؿٞد حُ٘لظ ٝأٜٗخ طـخ٣ش حُزذٕ ٗزًش ٜٓ٘خ:

 انثشْاٌ األٔل:

٣ٌٖٝٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ كٌشس ح٧ٗخ ٝطظِخـ ك٢ )إٔ ح٩ٗغخٕ ارح ًخٕ ٌٜٓ٘ٔخ ك٢ أٓش ٖٓ 

ح٧ٓٞس كبٗٚ ٣غظلنش رحطٚ كظ٠ أٗٚ ٣وٍٞ ا٢ٗ كؼِض ًزح ٝك٢ ٓؼَ ٛزٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ 

ؿخك٬ ػٖ ؿ٤ٔغ أؿضحء رذٗٚ، ٝحُٔؼِّٞ رخُلؼَ ؿ٤ش ٓخ ٛٞ ٓـلٍٞ ػ٘ٚ كزحص ح٩ٗغخٕ 

ٓـخ٣شس ُِزذٕ(
(ٖ9)

. 

ًخٕ ٣ظلذع ػٖ ؽخقٚ أٝ ٣خخهذ ؿ٤شٙ كبٗٔخ ٣ؼ٢٘ رزُي حُ٘لظ ٫ حُـغْ  كخ٩ٗغخٕ ارح

كل٤ٖ طوٍٞ: أٗخ خشؿض أٝ أٗخ ٗٔض ٫ ٣خطش رزخُي كشًش سؿ٤ِي ٫ٝ اؿٔخك ػ٤٘٤ي 

رَ طش٢ٓ ا٠ُ كو٤وظي ًَٝ ؽخق٤ظي، كخُؾخق٤ش أٝ ح٧ٗخ ك٢ سأ١ حرٖ ع٤٘خ ٫ طشؿغ 

ا٠ُ حُـغْ ٝظٞحٛشٙ ٝاٗٔخ ٣شحد رٚ حُ٘لظ ٝهٞحٛخ(
(ٗٓ)

. 

 انثشْاٌ انصاَٙ:

٣ٝقق إٔ ٗغ٤ٔٚ رشٛخٕ ح٫عظٔشحس ٣وٍٞ حرٖ ع٤٘خ: )طؤَٓ أ٣ٜخ حُؼخهَ ك٢ أٗي ح٤ُّٞ ك٢ 

ٗلغي ٛٞ حُز١ ًخٕ ٓٞؿٞدح ؿ٤ٔغ ػٔشى كظ٠ أٗي طظزًش ًؼ٤شح ٓٔخ ؿشٟ ٖٓ أكٞحُي 

                                                           

 .126( رسامة اضشوية فق اشر امش اذإل ص36)
 0 103( رسامة اضشوية فق اشر امش اذإل ص37)
 0 183( رسامة فق ش رفة امنفي واشواميا نار ،اي  امفنذاإل ص38)
 0 184( رسامة فق ش رفة امنفي واشواميا نار امذ تور/ امفنذاإل ص39)

إل طياااع ذار امش اااار إل امجااا ع 139شااانيت وتطييااااوإل ذ تاااور إياااراىيم شاااذ ور ص( فاااق امفمسااافة اإلساااالشية 40)
 0االو 
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كؤٗض ارٕ ػخرض ٓغظٔش ٫ ؽي ك٢ رُي، ٝرذٗي ٝأؿضحإٙ ٤ُظ ػخرظخ ٓغظٔشح رَ ٛٞ أرذح 

ٝح٫ٗظوخؿ ُٜٝزح ٣لظخؽ ح٩ٗغخٕ ا٠ُ حُـزحء رذٍ ٓخ طلَِ ٖٓ رذٗٚ ُٜٝزح ُٞ ك٢ حُظلَِ 

كزظ ػٖ ح٩ٗغخٕ حُـزحء ٓذس ه٤ِِش ٗضٍ ٝحٗظوـ هش٣ذ ٖٓ سرغ رذٗٚ كظؼِْ أٗٚ ك٢ ٓذس 

ػؾش٣ٖ ع٘ش ُْ ٣زن ؽ٢ء ٖٓ أؿضحء رذٗي ٝأٗض طؼِْ روخء رحطي ك٢ ٛزٙ حُٔذس رَ ؿ٤ٔغ 

حثٚ حُظخٛشس ٝحُزخه٘ش(ػٔشى كزحطي ٓـخ٣شس ُٜزح حُزذٕ ٝأؿض
(ٗٔ)

. 

حرٖ ع٤٘خ ػ٠ِ ٝؿٞد حُ٘لظ )ًخٗض طش٢ٓ ًِٜخ ا٠ُ اػزخص كو٤وش إٔ  ػ٘ذكٜزٙ حُزشٛ٘ش

حُ٘لظ ٓـخ٣شس ُِـغْ ٝٓظ٤ٔضس ػ٘ٚ ًَ حُظ٤٤ٔض ك٬ ٣ٌٖٔ ارٕ إٔ طٌٕٞ فٞسطٚ ٫ٝ 

ػشمخ ٖٓ أػشحمٚ رَ رخُؼٌظ ٢ٛ ؽ٢ء آخش ٣وخرِٚ طٔخّ حُٔوخرِش ٣ٝخخُلٚ ًَ 

إ ادسحً٘خ ُٜخ رؼ٤ذ ػٖ حُـغْ ًَٝ ٓخ ٛٞ ؿغ٢ٔ(حُٔخخُلش رل٤غ 
(ٕٗ)

. 

 ذؼشٚف انُفظ ػُذ اتٍ عُٛا:

حرٖ ع٤٘خ ُِ٘لظ ح٩ٗغخ٤ٗش روُٞٚ: )٢ٛٝ ًٔخٍ أٍٝ ُـغْ هز٤ؼ٢ آ٢ُ(٣ؼشف 
(ٖٗ)

٣ظ٘خك٠  

ٝهذ أخز حرٖ ع٤٘خ ٛزح حُظؼش٣ق . ٓغ رشٛ٘ظٚ حُغخروش ػ٠ِ ٝؿٞد حُ٘لظ ٝٓـخ٣شطٜخ ُِـغْ

سعطٞ ٣ؼشف حُ٘لظ رؤٜٗخ "ًٔخٍ أٍٝ ُـغْ هز٤ؼ٢ رلشٝكٚ ٖٓ أسعطٞ )ك٤غ إ أ

آ٢ُ" ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ روُٞٚ "ًٔخٍ أٍٝ" إٔ حُ٘لظ فٞسس حُـغْ حُـٞٛش٣ش ٝكؼِٚ ح٧ٍٝ ًٔخ 

إٔ هٞس ح٩رقخس فٞسس حُلذهش ـ أٓخ ح٧كؼخٍ حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ حُظ٢ طقذس ػٖ حُٔشًذ 

إٔ حُـغْ رلنَ حُ٘لظ أ١ ٢ٛ حُلخفِش رخعظؼٔخٍ حُٞظخثق ـ ٝروُٞٚ "ُـغْ هز٤ؼ٢" 

حُل٢ ٣خظِق ػٖ حُـغْ حُق٘خػ٢ حُز١ ٤ُظ ُٚ ٝؿٞد رحط٢ ٝحُٔٞؿٞد رخُزحص أؿضحإٙ، 

ٝروُٞٚ "آ٢ُ" أٗٚ ٓئُق ٖٓ آ٫ص أ١ أػنخء ٢ٛٝ أؿضحء ٓظزخ٣٘ش ٓشطزش ُٞظخثق 

ٓظزخ٣٘ش"
(ٗٗ)

. 

 ذؼشٚف أسعطٕ نهُفظ: يٕلف اتٍ عُٛا يٍ

أسعطٞ ك٢ حُ٘لظ ٝفِظٜخ رخُزذٕ، فِش ط٬صّ رل٤غ ٫  ٖٓ حُٔظؼخسف ػ٤ِٚ حٕ طقٞس

٣ٌٖٔ طقٞس أكذٛٔخ دٕٝ ح٥خش(
(ٗ٘) .

ُٜٝزح ػذٍ حرٖ ع٤٘خ ػٖ طؼش٣ق أسعطٞ ُِ٘لظ 

ٝهشس إٔ حُ٘لظ )ؿٞٛش سٝكخ٢ٗ كخك ػ٠ِ ٛزح حُوخُذ ٝأك٤خٙ ٝحطخزٙ آُش ك٢ حًظغخد 

لوخثن ٓؼِٞٓخطٚ حُؼِّٞ ٝحُٔؼخسف كظ٠ ٣غظٌَٔ ؿٞٛشٙ رٜخ ٣ٝق٤ش ػخسكخ رشرٚ ػخُٔخ ر

                                                           
 0 84( رسامة فق ش رفة امنفي امناطاةإل اليب سيناإل تشايم امذ تور/ امفنذاإل ص41)
 0 158إل ص1( فق امفمسفة اإلسالشيةإل ذ تور إيراىيم شذ ور ج42)
 0 158(  تا  امنجاهإل اليب سيناإل طي ة ام رذاإل ص43)
 0 156يخ امفمسفة اميونانيةإل يوس   رمإل ص( تار 44)

 0 66( امنفي وام ا إل شششوذ ااسم ص45)
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ك٤غظؼذ رزُي ُِشؿٞع ا٠ُ كنشطٚ ٣ٝق٤ش ٌِٓخ ٖٓ ٬ٓثٌظٚ ك٢ عؼخدس ٫ ٜٗخ٣ش ُٜخ 

ٝٛزح ٛٞ ٓزٛذ حُلٌٔخء ح٤٤ُٜ٩ٖ ٝحُؼِٔخء حُشرخ٤٤ٖٗ(
(ٗٙ)

. 

كٌخٕ حرٖ ع٤٘خ رزُي أهشد ا٠ُ أك٬هٕٞ ًٝخٕ ٛزح حُظؼش٣ق )حُ٘لظ ؿٞٛش سٝكخ٢ٗ( 

ُؼِٔخء حُشرخ٤٤ٖٗ( كؤخز رٚ ٖٓ رؼذٙ حُـضح٢ُ ًٔخ هخٍ حرٖ ع٤٘خ ٓزٛذ حُلٌٔخء ح٤٤ُٜ٩ٖ ٝح

ٝحُشحص١ ٝؿ٤شٛٔخ كظ٠ ُوذ ط٘ٞع٢ طؼش٣ق أسعطٞ حُٔؾٜٞس
(ٗ7) .

كٌخٕ حُوٍٞ رـٞٛش٣ش 

حُ٘لظ ٝسٝكخ٤ٗظٜخ ٣غظِضّ حُخِٞد ًٔخ ٣وٍٞ حرٖ ع٤٘خ: )إٔ حُ٘لظ ح٩ٗغخ٤ٗش ارح ًخٗض 

فٞسس ٓلخسهش ؿ٤ش ٓخد٣ش ك٢ٜ خخُذس ؿ٤ش هخرِش ُِلغخد(
(ٗ8)

. 

حرٖ ع٤٘خ ك٢ حُزشٛ٘ش ػ٠ِ خِٞد حُ٘لظ عز٬ ؽظ٠ ًخٕ أ٣غشٛخ رشٛخٕ حُزغخهش ٝهذ عِي 

حُز١ أخزٙ ح٣٩ـ٢ ػٖ حرٖ ع٤٘خ ًٔخ رًشٗخ رُي ٓ٘ز ه٤َِ ِٝٓخقٚ إٔ حُ٘لظ حُ٘خهوش ٫ 

طوزَ حُل٘خء ٧ٜٗخ رغ٤طش ٢ٛٝ ٓٞؿٞدس رخُلؼَ كِٞ هزِض حُل٘خء ٌُخٕ ُِزغ٤و كؼَ ٝهٞس ك٢ 

٘لظ ح٩ٗغخ٤ٗش ٝحُؼوَإٓ ٝحكذ ٝٛزح ٓلخٍ )كبرٕ حُ
(ٗ9)

ؿ٤ش هخرَ ُِلغخد كٜٞ ارٕ رؼذ  

حُٔٞص ػخرض، ٖٝٓ حُنشٝس١ إٔ ًَ ػخرض دسحى حُـٞٛش أٓخ إٔ ٣ٌٕٞ ٓظؤُٔخ أٝ ٓظِزًرح 

ٝح٧ُْ حُغشٓذ١ ؽوخٝس ٝحُِزس  .س حُؼخ٤ٗش أٓخ ٓظؤُٔش أٝ ٓظِزرسكؤرٕ حُ٘لظ ك٢ حُل٤خ

ُٔٞص أٓخ ؽو٤ش ٝأٓخ عؼ٤ذس ٝرُي حُغشٓذ٣ش حُـٞٛش٣ش ؿ٤ش حُٔؾٞرش عؼخدس كخُ٘لظ رؼذ ح

ٛٞ حُٔؼخد(
 (٘ٓ)

كخرٖ ع٤٘خ ٣٘ظ٢ٜ رظلغ٤ش حُٔؼخد ػ٠ِ أٗٚ عؼخدس ُِ٘لظ أٝ ؽوخء ُٜخ، ًٝٔخ  

٣وٍٞ ٛٞ )كخُٔؼخد ارٕ ُِ٘لظ ٝكذٛخ(
(٘ٔ)

. 

  

                                                           
 0 183( رسامة فق ش رفة امنفي امناطاةإل ايب سيناإل تشايم امذ تور/ امفنذاإل ص46)
 0 180ا  165إل ص1( امفمسفة اإلسالشيةإل إيراىيم شذ ور جا47)
 0 143( رسامة اضشوية فق اشر امش اذإل ايب سينا ص48)
( امنفي تاا  منذ وجوذىا ف امة فق جسم شب االجسامإل اشا إحا فارا  فاالاايو اب تساشى ام اا إل واالرجا  49)

فق شحى  ايب سينا ىو اب ام ا  اوه شب او  امنفي واب امنفي منذ شفاراتياا امياذب ااذ تساشى نفساا وم اب 
اياب ساينا رساامة فاق امانفي  االص  اب ياا  ام ا . انظر امذ تور/ اششذ فاااذ االىاوانق فاق شاذشتاو م تاا 

تشاًشااااا منااااذ ايااااق ام اااا  امشنفااااق فااااق اااااـر ىااااحا امش نااااى  26مإل ص1952وياائيااااا وش اذىااااا طي ااااة 
امانفي تطمام مماى امارـو وم اب ماما  شاا يساشى نفساا إحا )اب يااو ع  385ا  384امطشاوياةإل ص

ا ياايب ىااحا امش نااى  اناا  شتصاامة ياميااذبإل واشااا إحا ااااح  شجاارذه فتسااشية اماارـو امماا  ممييااا( وال ناار  فرااا
وامحا ايمو إال فق تسشيتو امنفي روشا إحا مم ت ب شتصمة ياميذب منذ ايب ايق ام   امشنفق وماال منذ ايب 

 0سينا
 150إل وانظر ايب سينا رسامة فق امنفي وياائياإل ص144( رسامة اضشوية فق اشر امش اذإل ايب سينا ص50)

 0وشا ي ذىا

 0 126( رسامة اضشويةإل ايب سينا ص51)
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 اتٍ عُٛا ُٚكش انثؼس انعغًاَٙ:

ك٢ أٌٗش "حرٖ ع٤٘خ" ح٤ُٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ ٝهخٍ ر٤ٔؼخد سٝكخ٢ٗ، ٝٛزح ٓخ ٗـذٙ فشحكش 

ًظخرخطٚ، ك٘ـذٙ ٣٘ل٢ حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ ٗل٤ًخ رخطًخ هخهًؼخ، ك٢ ًظخرٚ "ح٩ؽخسحص ٝحُظ٘ز٤ٜخص" 

ٝأٓخ حُزِٚ كبْٜٗ ارح ط٘ضٛٞح، خِقٞح ٖٓ »ار اٗٚ ٣ؼذ ك٢ ٗظشٙ ط٘خعًخخ ٓغظل٬٤ً، ك٤وٍٞ: 

حُزذٕ ا٠ُ عؼخدس ط٤ِن رْٜ، ُٝؼِْٜ ٫ ٣غظـٕ٘ٞ ك٤ٜخ ػٖ ٓؼخٝٗش ؿغْ ٣ٌٕٞ ٓٞمًٞػخ 

خ عٔخ٣ًٝخ أٝ ٓخ ٣ؾزٜٚ ُٝؼَ رُي ٣لن٢ رْٜ ُظخ٬٤ص  ًٔ ُْٜ، ٫ٝ ٣ٔ٘غ إٔ ٣ٌٕٞ رُي ؿغ

آخش ح٧ٓش ا٠ُ ح٫عظؼذحد ٬ُطقخٍ حُٔغؼذ حُز١ ُِؼخسك٤ٖ، ٝأٓخ حُظ٘خعخ ك٢ أؿغخّ ٖٓ 

ؿ٘ظ ٓخ ًخٗض ك٤ٚ كٔغظل٤َ، ٝا٫ ٫هظن٠ ًَ ٓضحؽ ٗلغ٤ًخ طل٤ل ا٤ُٚ، ٝهخسٗظٜخ حُ٘لظ 

لغخٕ، ػْ ٤ُظ ٣ـذ إٔ ٣ظقَ ًَ ك٘خء رٌٕٞ، ٫ٝ إٔ حُٔغظ٘غخش، كٌخٕ ُل٤ٞحٕ ٝحكذ ٗ

٣ٌٕٞ ػذد حٌُخث٘خص ٖٓ ح٧ؿغخّ ػذد ٓخ ٣لخسهٜخ ٖٓ حُ٘لٞط، ٫ٝ إٔ طٌٕٞ ػذس ٗلٞط 

ٓلخسهش طغظلن رذًٗخ ٝحكًذح كظظقَ رٚ حٝ طظذحكغ ػ٘ٚ ٓظٔخٗؼش، ػْ أرغو ٛزح ٝحعظـٖ رٔخ 

«طـذٙ ك٢ ٓٞمغ آخش ُ٘خ
(ٕ٘)

. 

ٓؼِوًخ ػ٠ِ ٛزح حُ٘ـ ٓٞمًلخ سإ٣ش حرٖ ع٤٘خ ُِؼخُْ،  ٣وٍٞ حُذًظٞس "ع٤ِٔخٕ د٤ٗخ"،

إٔ حُؼخُْ ٓلٌّٞ روٞح٤ٖٗ ٖٓ كذ٣ذ، ٝحُٔٞؿٞدحص هذ طوشسص ف٬طٜخ »ك٤غ ٣شٟ: 

رؼنٜخ رزؼل طوش٣ًشح ٫ حٗلٌخى ٓ٘ٚ، ٫ٝ طخِق ُٚ، كخُٔخدس ٓؼ٬ً ارح طؤُلض ػ٠ِ ؽٌَ 

حُٔضحؽ، ٣غظلذػٜخ خخؿ ٣غ٠ٔ ٓضحًؿخ، كخك ػ٤ِٜخ ٖٓ حُؼوَ حُلؼخٍ ٗلظ ط٘خعذ ٛزح 

«حُؼوَ حُلؼخٍ حعظلذحػًخ، عخػش حعظؼذحد حُٔضحؽ ٫طقخٍ حُ٘لظ رٚ
(ٖ٘)

ٝػ٠ِ ٛزح كِٞ  .

ًخٗض ح٧ؿغخّ طؼخد، ُٞؿذ ك٢ ٗظش "حرٖ ع٤٘خ" إٔ ٫ طؼخد دكؼش، ٝاٗٔخ طؼخد اػخدس 

طذس٣ـ٤ش ٓظطٞسس، كبرح ٝفِض ٓخدطٜخ ا٠ُ حُطٞس حُز١ ٣ؼذٛخ ٩كخمش حُ٘لظ ػ٤ِٜخ، ُْ 

ٓ٘خؿ ٖٓ إٔ حُؼوَ حُلؼخٍ ٣غظلذع ٗلًغخ ؿذ٣ذس طظقَ رٜزح حُٔضحؽ، كبرح  ٣ٌٖ ٛ٘خى

ًخٗض ح٩ػخدس حُظ٢ ٣وٍٞ رٜخ أفلخد ٗظش٣ش حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ، طوظن٢ ػٞد حُشٝف 

ح٠ُٝ٧ ا٠ُ ٛزح حُزذٕ، ُضّ ػ٠ِ رُي إٔ ٣لَ رخُـغْ حُٞحكذ ٗلغخٕ، ٗلغٚ حُوذ٣ٔش ٝٗلغٚ 

حُظ٢ حهظنخٛخ ط٣ٌٞ٘ٚ ٖٓ ؿذ٣ذ
(٘ٗ)

ػْ أرغو ٛزح ٝأعظـٖ رٔخ »هٍٞ "حرٖ ع٤٘خ":  ػْ إ .

«ٗـذٙ ك٢ ٓٞمغ آخش ُ٘خ
(٘٘)

، كل٢ سأ٣٘خ إٔ ٛزح حُٔٞمغ ٣ل٤َ ا٠ُ ٓخ هخُٚ "حرٖ ع٤٘خ" 

ك٢ سعخُظٚ ح٧مل٣ٞش ك٢ أٓش ح٤ُٔؼخد. ار اٗٚ رؼذ ػشمٚ ُِوخث٤ِٖ رخ٤ُٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ 

ك٤ٌِٖ ٛزح ًخك٤ًخ »هخث٬ً: كوو، أٝ حُشٝكخ٢ٗ ٝحُزذ٢ٗ ًٓؼخ، ٣ئًذ حعظلخُش حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ 

                                                           
( اياب سايناإل اإلااارا  وامتنييياا  شاع ااـر نصاير اماذيب امطوساقإل تشايام ذ/ ساميشاب ذنيااإل امانشط ام،اااشب 52)

 .39ا  35إل ص4فق امييجة وامس اذهإل ج
 .96ا  95إل ص2( امشصذر نفسوإل ج53)
 .96إل ص2( ايب سيناإل اإلاارا  وامتنيييا  شع اـر نصير امذيب امطوسقإل ج54)
 .39 ا 37إل ص4( امشصذر نفسوإل ج55)
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«ك٢ ٓ٘خهنش حُـخػ٤ِٖ ح٤ُٔؼخد ُِزذٕ ٝكذٙ، أٝ ُِ٘لظ ٝحُزذٕ ًٓؼخ
(٘ٙ)

. 

«كخ٤ُٔؼخد ارٕ ُِ٘لظ ٝكذٛخ»ٝرؼذ إٔ أرطَ حُظ٘خعخ ٣قشف أ٣ًنخ ك٤وٍٞ: 
(٘7)

، ٣ٝوٍٞ 

ح٥ٕ ارح ً٘ض ك٢ حُزذٕ ٝك٢ ؽٞحؿِٚ ٝػٞحثوٚ، كِْ طؾظن ا٠ُ ًٔخُي حُٔ٘خعذ، »أ٣ًنخ: 

لقٍٞ مذٙ، كخػِْ إٔ رُي ٓ٘ٚ ٫ ٓ٘ي، ٝك٤ي ٖٓ أعزخد رُي رؼل ٓخ ُْٝ طظؤُْ ر

«ٗزٜض ا٤ُٚ
(٘8)

. 

٣ٝئًذ "حرٖ ع٤٘خ" ٬ًٓٚ ربٌٗخس ح٤ُٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ رٔخخهزظٚ ٧َٛ حُٔؼشكش هخث٬ً: 

ٝحُؼخسكٕٞ حُٔظ٘ضٕٛٞ ارح ٝمغ ػْٜ٘ دٕٝ ٓوخسٗش حُزذٕ، ٝحٗلٌٞح ػٖ حُؾٞحؿَ، »

ٝحٗظوؾٞح رخٌُٔخٍ ح٧ػ٠ِ، ٝخِقض ُْٜ حُِزس حُؼ٤ِخ خِقٞح ا٠ُ ػخُْ حُوذط ٝحُغؼخدس، 

«ٝهذ ػشكظٜخ
(٘9)

. 

٫ٝ ٣وظقش حُوٍٞ رخُٔؼخد حُ٘لغ٢ دٕٝ حُـغذ١ ػ٠ِ سعخُظٚ ح٧مل٣ٞش ك٢ ح٤ُٔؼخد 

ٝكذٛخ، اٗٔخ ٣ظؼذحٛخ ا٠ُ ٓؼظْ سعخثِٚ ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش كل٢ سعخُظٚ "عش حُوذس" ك٤ؼشف 

«حُزؾش٣ش ا٠ُ ػخُٜٔخ ٛٞ ػٞد حُ٘لٞط»"حرٖ ع٤٘خ" ح٤ُٔؼخد هخث٬ً:
(ٙٓ)

. ٓئ٣ًذح سأ٣ٚ رٔخ 

(ٕٙ()ٔٙ)ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ     هخُٚ ك٢ ح٧مل٣ٞش روٍٞ هللا طؼخ٠ُ:
. 

ٝك٢ حُشعخُش ػ٤ٜ٘خ، ٣قشف "حرٖ ع٤٘خ" أٗٚ ٫ ٣ـٞص إٔ ٣ٌٕٞ حُؼٞحد ٝحُؼوخد ػ٠ِ ٓخ 

ٚ رخُ٘خس ٓشس ٣ظ٘ٚ حُٔظٌِٕٔٞ ٖٓ أؿضحء حُضح٢ٗ ٓؼ٬ً رٞمغ ح٧ٌٗخٍ ٝح٧ؿ٬ٍ، ٝاكشحه

رؼذ أخشٟ، ٝاسعخٍ حُل٤خص ٝحُؼوخسد ػ٤ِٚ، كبٕ رُي كؼَ ٖٓ ٣ش٣ذ حُظؾل٢ ٖٓ ػذٝٙ 

رنشس أٝ أُْ ٣ِلوٚ رظؼذ٣ٚ ػ٤ِٚ، ٝرُي ٓلخٍ ك٢ فلش هللا ـ طؼخ٠ُ ـ
(ٖٙ)

. 

ٝٗغظ٘ظؾ سٝكخ٤ٗش ح٤ُٔؼخد أ٣ًنخ ٖٓ حرظٜخٍ "حرٖ ع٤٘خ" ك٢ سعخُظٚ ك٢ حُذػخء ك٤غ 

حُؼخ٣ذس رٜخ ا٠ُ ػخُٜٔخ حُغٔخ١ٝ، ٝػـَ ُٜخ رخ٥ٝرش ا٠ُ ػ٤ِٜخ حُ٘لظ رخُظٞرش »٣وٍٞ: 

«ٓوخٜٓخ حُوذع٢، ٝأهِغ ػ٠ِ ظِٔخطٜخ ؽًٔغخ ٖٓ حُؼوَ حُلؼخٍ
(ٙٗ)

. 

                                                           
 0 114ص 71إل ص60( ايب سيناإل االضشوية فق امشي اذإل تشايم ذ/ شسب ماصقإل ص56)
 0 126إل ص74( امشصذر نفسوإل ص57)

 0 26ص 4( ايب سيناإل اإلاارا  وامتنيييا إل تشايم ذ/ سميشاب ذنياإل ج58)
 0 32إل ص 4( امشصذر نفسوإل ج59)

ايب سيناإل رسامة فق سر امااذر الياب سايناإل ( ذ. شسب ماصقإل امتفسير امارآنق وامم ة امصوفية فق فمسفة 60)
 0 303إل ص1983ذار امش ار إل ييرو إل 

 0  28ا  27( امفجرع 61)

 0 93ا91إل ص66إل ص53( ايب سيناإل االضشوية فق امشي اذإل تشايم ذ/شسب ماصقإل ص62)

 .305( ذ. شسب ماصقإل امتفسير امارآنق وامم ة امصوفية فق فمسفة ايب سينا "رسامة فق سر اماذر"إل ص63)

 0 297( امشرجع نفسوإل رسامة فق امذماعإل ص64)
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٣ظز٤ٖ ٣ٝظنق ٖٓ ٛزح حُ٘ـ إٔ حُٔؼخد ك٢ حُلِغلش حُغ٣ٞ٤٘٤ش سٝكخ٢ٗ، ار إ حرٖ ع٤٘خ ُْ 

أٝ ا٠ُ إٔ ٣و٤ٚ ٖٓ  ٣ظٞؿٚ رخرظٜخُٚ ا٠ُ هللا ـ طؼخ٠ُ ـ إٔ ٣ضٝؿٚ ٖٓ حُلٞس حُؼ٤ٖ ٓؼ٬ً 

ػزحد حُ٘خس، ٝٓخ ا٠ُ رُي ٖٓ ط٢٘ٔ حُِزحص حُلغ٤ش ٝخؾ٤ش حُؼزحد حُلغ٢، رَ حهظقش 

حرظٜخُٚ ا٠ُ خخُوٚ ُ٪ٗؼخّ ػ٤ِٚ رخُِزس حُشٝك٤ش، دٕٝ أ١ ُزس ؿغٔخ٤ٗش ٣ل٤ل رٜخ هللا ـ 

طؼخ٠ُ ـ ػ٤ِٚ ك٢ ح٥خشس ـ أُْ ٣ٌٖ ٛزح اٌٗخس فش٣ق ٤ُِٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ ٝهُٞٚ ر٤ٔؼخد 

 .ٝكخ٢ٗ كووس

٣ٝز٤ٖ "حرٖ ع٤٘خ" إٔ ح٩ٗغخٕ ك٢ كو٤وظٚ ؿًٞٛشح سٝكخ٢ٗ ٫ ٣ل٠٘ أرًذح، ٝإٔ ٗلغٚ 

حػِْ إٔ حُـٞٛش حُز١ ٛٞ ح٩ٗغخٕ »طنؼق رٔوخسٗخطٜخ رخُزذٕ ٝطوٟٞ رظؼط٤ِٚ ك٤وٍٞ: 

ك٢ حُلو٤وش ٫ ٣ل٠٘ رؼذ حُٔٞص ٫ٝ ٣ز٠ِ رؼذ حُٔلخسهش ػٖ حُزذٕ رَ ٛٞ رخم ُزوخء خخُوٚ ـ 

رُي ٧ٕ ؿٞٛشٙ أهٟٞ ٖٓ ؿٞٛش حُزذٕ ٧ٗٚ ٓلشى ٛزح حُزذٕ ٝٓذرشٙ طؼخ٠ُ ـ ٝ

ٝٓظقشف ك٤ٚ، ٝحُزذٕ ٓ٘لقَ ػ٘ٚ طخرغ ُٚ، كبرٕ ُْ ٣نش ٓلخسهظٚ ػٖ ح٧رذحٕ ٝؿٞدٙ 

.... كـٞٛشٙ حُ٘لظ ؿ٤ش ٓلظخؽ ا٠ُ ٛزح حُزذٕ رَ ٣نؼق رٔوخسٗش حُزذٕ ٣ٝظوٟٞ 

«حُزذٕ رظؼط٤ِٚ كبرح ٓخص حُزذٕ ٝخشد طخِـ ؿٞٛش حُ٘لظ ػٖ ؿ٘ظ
(ٙ٘)

. 

٣ٝئًذ "حرٖ ع٤٘خ" حُطش٣ن ُغؼخدس ح٩ٗغخٕ رظخ٢ِ حُ٘لظ ٝحٗوطخػٜخ ػٖ حُـغذ ك٤وٍٞ: 

ٝػ٘ذٓخ ط٘وطغ ػ٬هش حُ٘لظ رخُزذٕ رغزذ حُٔٞص، ٝحُ٘لظ هذ حًظغزض حٌُِٔخص حُلخمِش »

حُؼ٤ِٔش ٝحُؼ٤ِٔش، كوذ صحٍ حُٔخٗغ ػٖ هزٍٞ حُل٤ل ح٢ُٜ٩ رخ٤ٌُِش، ٝٛٞ ػ٬هش حُظقشف 

ك٤وزَ حُل٤ل ح٢ُٜ٩، ٣ٌٝ٘ؾق ُٚ ٓخ ًخٕ ٓلـٞرًخ ػ٘ٚ هزَ حُٔلخسهش  ك٢ حُزذٕ،

«ٝطظلقَ حُٔؾخرٜش رخُؼوٍٞ حُٔـشدس
(ٙٙ)

، ٣ٝق٘ق أَٛ حُغؼخدس ٝحُؾوخٝس ػ٠ِ ٝحكذ 

رحطٚ ٝرحص ٓخ ٣ظقَ رٚ، ٣ٌٕٝٞ حطقخٍ رؼنٜخ رزؼل ٫ ػ٠ِ عز٤َ حطقخٍ ح٧ؿغخّ، 

خٍ ٓؼوٍٞ رٔؼوٍٞ، ك٤ضدحد كظن٤ن ػ٤ِٜخ ح٧ٌٓ٘ش رخ٫صدكخّ، ٌُٖٝ ػ٠ِ عز٤َ حطق

كغلش رخ٫صدكخّ
(ٙ7)

. 

ُٝوذ حٗظ٠ٜ "حرٖ ع٤٘خ" ا٠ُ حُٔؼخد حُشٝكخ٢ٗ، ر٘خًء ػ٠ِ طقٞسٙ ُِشٝف، ٝأٜٗخ ؿٞٛش 

سٝكخ٢ٗ، هخدس ػٖ هش٣ن حُظؤَٓ حُذحثذ ٝحُلٌش حُٔغظذ٣ْ إٔ ٣لخسم حُزذٕ ٤ُظقَ رؼخُْ 

خ ًٝؾلخ ٝاؽشحهخ، حُٔـشدحص حُزشة ٖٓ حُٔخدس، ٖٝٓ ػْ ٣ظزٝم حُغؼخدس ٓزخؽشس، رٝه

 .٣ٝل٤خ ك٢ ػخُْ حُِزحص حُؼو٤ِش، حُز١ ٛٞ أًَٔ ٝأؽشف ٖٓ ػخُْ حُِزحص حُلغ٤ش

٣وٍٞ "حرٖ ع٤٘خ": )إ حُ٘لظ حُ٘خهوش، ًٔخ ُٜخ حُخخؿ رٜخ، إٔ طق٤ش ػخُٔخ ػو٤ِخ، 

ٓشطغٔخ ك٤ٚ فٞسس حٌَُ، ٝحُ٘ظخّ حُٔؼوٍٞ ك٢ حٌَُ، ٝحُخ٤ش حُلخثل ك٢ حٌَُ ٓزظذثخ 

                                                           
( ايب سيناإل اشوا  امنفيإل رسامة فق ش رفة امانفي امناطااة واشواميااإل تشايام ذ/ اششاذ فاااذ االىاوانقإل ذار 65)

 0 186مإل ص1952إل 1إشياع ام ت  ام رييةإل امااىرهإل ط
 0 196( امشصذر نفسوإل ص66)

وتشايااام ذ/ مياااذاهلل ناااورانقإل شاسساااة شطام اااا  إساااالشق ذاب اااا اهإل ( اياااب سااايناع امشياااذا وامشي ااااذإل تااااذيم 67)
 0 111مإل ص1984طيرابإل إيرابإل 
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خٌُخ ا٠ُ حُـٞحٛش حُؾش٣لش، كخُشٝكخ٤ٗش حُٔطِوش ػْ حُشٝكخ٤ٗش، حُٔظؼِوش ٖٓ ٓزذأ حٌَُ، ع

ًٗٞػخ ٓخ ٖٓ حُظؼِن رخ٧رذحٕ، ػْ ح٧ؿغخّ حُؼ٣ِٞش ر٤ٜجخطٜخ ٝهٞحٛخ، ػْ طغظٔش ًزُي كظ٠ 

طغظٞك٠ ك٢ ٗلغٜخ ٤ٛجش حُٞؿٞد ًِٚ، كظ٘وِذ ػخُٔخ ٓؼو٫ٞ ٓٞحص٣ًخ ُِؼخُْ حُٔٞؿٞد ًِٚ، 

ن ٝحُخ٤ش حُٔطِن ٝحُـٔخٍ حُلن ٝٓظلذح رٚ ٝٓ٘ظوؾخ رٔؼخُٚ ٓؾخٛذح ُٔخ ٛٞ حُلن حُٔطِ

٤ٛٝجظٚ، ٝٓ٘خشهخ ك٢ عٌِٚ ٝفخثشح ٖٓ ؿٞٛشٙ، ٝارح ه٤ظ ٛزٙ رخٌُٔخ٫ص حُٔؼؾٞهش 

حُظ٢ ُِظوٟٞ ح٧خشٟ، ٝؿذ ك٢ حُٔشطزش حُظ٢ رل٤غ ٣وزق ٓؼٜخ إٔ ٣وخٍ اٗٚ أطْ ٝأكنَ 

خ ًٝؼشس، ٝعخثش ٓخ طظلخٝص رٚ ٜٓ٘خ، رَ ٫ ٗغزش ُٜخ ا٤ُٚ رٞؿٚ ٖٓ حُٞؿٞٙ كن٤ِش ٝطٔخٓ

ُزحثز حُٔذسًخص ٓٔخ رًشٗخٙ(
 (ٙ8)

. 

٣ٝوٍٞ ك٢ "ح٩ؽخسحص ٝحُظ٘ز٤ٜخص": )ٝحُؼخسكٕٞ حُٔ٘ضٕٛٞ ارح ٝمغ ػْٜ٘ ٓوخسٗش 

حُزذٕ، ٝحٗلٌٞح ػٖ حُؾٞحؿَ، خِقٞح ا٠ُ ػخُْ حُوذط ٝحُغؼخدس، ٝحٗظوؾٞح رخٌُٔخٍ 

ٓ٘لشدح ٖٓ ًَ ٝؿٚ ، ٝحُ٘لظ ك٢  ح٧ػ٠ِ، ٝكقِض ُْٜ حُِزس حُؼ٤ِخ، ٤ُٝظ ٛزح ح٫ُظزحر

حُزذٕ، ٖٓ ٛزٙ حُِزس كظخ ٝحكشح هذ ٣ظٌٖٔ ْٜٓ٘ ك٤ؾـِْٜ ػٖ ًَ ؽ٢ء...، ػْ اٗٚ ـ أ١ 

حُل٤ِغٞف حُؼخسف ـ ارح رِـض رٚ حُش٣خمش ٝح٩سحدس كذح ٓخ، ػ٘ض ُٚ خِغخص ٖٓ ٗٞس 

رُي حُلن ػ٤ِٚ، ُز٣زس ًؤٜٗخ رشٝم طٞٓل ا٤ُٚ ػْ طخٔذ ػ٘ٚ ....، ػْ اٗٚ ٤ُظٞؿَ ك٢ 

كظ٠ ٣ـؾخٙ ك٢ ؿ٤ش ح٫سط٤خك، كٌِٔخ ُٔق ؽ٤جًخ ػخؽ ٓ٘ٚ ا٠ُ ؿ٘خد حُوذط، ٣ظزًش ٖٓ 

أٓشٙ ؽ٤جخ كـؾ٤ٚ ؿخػ، ٣ٌخد ٣شٟ حُلن ك٢ ًَ ؽ٢ء ...، ػْ ُظزِؾ رٚ حُش٣خمش ٓزِـخ 

٣٘وِذ ُٚ ٝهظٚ ع٤ٌ٘ش، ك٤ق٤ش حُٔخطٞف ٓؤُٞكخ، ٝح٤ُٓٞل ؽٜخرخ، ٝطلقَ ُٚ ٓؼخسف 

٣ٝغظٔظغ ك٤ٜخ رزٜـظٚ(ٓغظوشس، ًؤٜٗخ فلزش ٓغظٔشس، 
 (ٙ9)

. 

ُٝوذ أٝمق "حرٖ ع٤٘خ" ك٢ ؿ٤ش ٛزٙ حُٔٞحمغ ا٠ُ إٔ ٓخ ٝسد ك٢ حُؾشع ٖٓ حُقٞس 

حُلغ٤ش ٝحُظٔؼ٤َ رخُٔلغٞعخص، كخُوقذ رٚ مشد ح٧ٓؼخٍ ُوقٞس ح٧كٜخّ ػٖ دسى 

ٛزٙ حُِزحص حُؼو٤ِش، ٖٝٓ ػْ كوذ ٓؼَ حُؾشع ُِزؾش ٓخ ٣لٜٕٔٞ، ك٬ ٣ؼذٝ ح٧ٓش ٖٓ إٔ 

ُٝش ٖٓ ح٧ٗز٤خء ُخطخد حُـٜٔٞس، رٔخ ٣لٜٔٞٗٚ، ٓوشرخ ٓخ ٫ ٣لٜٔٞٗٚ ا٠ُ ٣ٌٕٞ ٓلخ

أكٜخْٜٓ رخُظؾز٤ٚ ٝحُظٔؼ٤َ، ٫ رَ ٣٘ظ٢ٜ ك٢ ًظخرٚ "سعخُش أمل٣ٞش ك٢ أٓش حُٔؼخد" ا٠ُ 

ٗل٢ حُٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ ٝاٌٗخسٙ رذػٟٞ أٗٚ ٓٔخ ٫ ٣ٌٖٔ حُزشٛ٘ش ػ٤ِٚ ػو٤ًِخ، ك٤وٍٞ: "ٌُ٘خ 

ٌٖ إٔ طؼٞد حُ٘لٞط رؼذ حُٔٞص ا٠ُ حُزذٕ حُزظش"ٗز٤ٖ رشٛخ٤ٗخ، أٗٚ ٫ ٣ٔ
(7ٓ)

. 

                                                           
 0 329ا  328( ايب سيناع امشيذا وامشي اذ صا68)
 0 198( انظرع اإلاارا  وامتنيييا  اليب سينا صا69)

ب ميذامششياذ ا إل نااال ماب امفمسافة اإلساالشية ا ا.ذ/مرفاا89( انظارع رساامة اضاشوية فاق اشار امش ااذ صاا70)
 0يتصر  138ا  137ص
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ػشفاٌ ػثذانحًٛذ حذٚصّ فٙ ْزا انصذد، فزكش أٌ "اتٍ عُٛا" ـ  د/ْزا ٔلذ ذاتغ 

سحًّ هللا ـ لذ تُٗ َفّٛ "نهًؼاد" ػهٗ أيشٍٚ ًْا
(71)

: 

إٔ حُ٘لٞط حُ٘خهوش، ٢ٛٝ ٓـشدس، طٌٕٞ ؿ٤ش ٓظ٘خ٤ٛش ر٘خء ػ٠ِ ٓزٛذ حُل٬علش،   - ٔ

حُ٘ٞع ح٬ُصّ ػٖ هُْٜٞ روذّ حُؼخُْ، ٝرُي إٔ كؾش حُ٘لٞط ؿ٤ٔؼخ ٣غظذػ٢ أرذحٗخ ك٢ هذّ 

ؿ٤ش ٓظ٘خ٤ٛش ك٢ أٌٓ٘ش ؿ٤ش ٓظ٘خ٤ٛش، ٝهذ ػزض ػ٘ذْٛ: حعظلخُش ٛزٙ حُِٞحصّ، ٧ٕ حُٔخدس 

ٓظ٘خ٤ٛش، ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ طل٢ رؤؿغخّ ُ٘لٞط ؿ٤ش ٓظ٘خ٤ٛش، ٧ٕٝ ح٧ٌٓ٘ش ؿ٤ش حُٔظ٘خ٤ٛش 

رؼخد ٓظ٘خ٤ٛش كخعظلخُش ٛزٙ حُِٞحصّ، طؼ٢٘ حعظلخُش كؾش أؿغخد ٓغظل٤ِش حُٞؿٞد، ٧ٕ ح٧

ُٜزٙ حُ٘لٞط ؿ٤ش حُٔظ٘خ٤ٛش، ٝهذ فشف "حرٖ ع٤٘خ" رٜزح ك٤وٍٞ: )ٝأٓخ ٖٓ ؿؼَ حُشٝف 

رخه٤ش، كِٚ إٔ ٣ـؼَ ٓقشف حُؼٞحد ٝحُؼوخد ا٤ُٜخ، ٢ٛٝ رخه٤ش رؼ٤ٜ٘خ، ٫ٝ ٣ٌٕٞ طـذد 

ٛش هخثْ، ٌُٖٝ ٓزٛزْٜ ٫ ٣غظو٤ْ، حُزذٕ ػ٤ِٜخ ا٫ ًظـذد ؽ٢ء ٖٓ ح٧ػشحك ػ٠ِ ؿٞ

ار طوذّ كؼشف إٔ حُٔخدس حُٔٞؿٞدس ٌُِخث٘خص ٫ طل٢ رؤؽخخؿ حٌُخث٘خص حُخخ٤ُش ارح رؼؼض، 

٣ٝئًذ ٛزح ح٬ُصّ ر٤ٖ حُوٍٞ روذّ ح٧ٗٞحع ٝٗل٢ حُلؾش حُـغٔخ٢ٗ ػّٔٞ حُٔظ٤ٌِٖٔ ك٢ 

ُؼنذ٣ش: )هِض( عزخم طؾ٤٘ؼْٜ ػ٠ِ حُل٬علش، ك٤وٍٞ "حُذٝح٢ٗ" ك٢ ؽشكٚ ػ٠ِ حُؼوخثذ ح

٫ٝ )٣ٌٖٔ( حُـٔغ ر٤ٖ حُوٍٞ روذّ حُؼخّ، ػ٠ِ ٓخ ٣وٍٞ رٚ حُل٬علش، ٝر٤ٖ حُلؾش 

حُـغٔخ٢ٗ؛ ٧ٕ حُ٘لٞط حُ٘خهوش ػ٠ِ ٛزح حُظوذ٣ش ؿ٤ش ٓظ٘خ٤ٛش ك٤غظذػ٢ كؾشٛخ ؿ٤ٔؼخ، 

أرذحٗخ ؿ٤ش ٓظ٘خ٤ٛش ك٢ أٌٓ٘ش ؿ٤ش ٓظ٘خ٤ٛش، ٝهذ ػزض ط٘خ٢ٛ ح٧رؼخد رخُزشٛخٕ، 

ٝرخػظشحمْٜ(
 (7ٕ)

. 

 ٣وٍٞ حرٖ ع٤٘خ: )٫ ٣خِٞ:  - ٕ

 .آخ إٔ طٌٕٞ حُ٘لٞط طؼٞد ا٠ُ حُٔخدس حُظ٢ كخسهظٜخ  -أ 

أٝ ا٠ُ ٓخدس أخشٟ، ٝه٤َ ٖٓ كٌخ٣ش ٓزٛذ حُٔخخهز٤ٖ رٜزٙ حُلقٍٞ: أْٜٗ ٣شٕٝ   -د 

 ػٞدٛخ ا٠ُ طِي حُٔخدس رؼ٤ٜ٘خ، كل٤٘جز ٫ ٣خِٞ:

 .إٔ طٌٕٞ طِي حُٔخدس ٢ٛ حُٔخدس حُظ٢ ًخٗض كخمشس ػ٘ذ حُٔٞص آخ  -أ 

 .أٝ ؿ٤ٔغ حُٔخدس حُظ٢ هخسٗظٚ ؿ٤ٔغ أ٣خّ حُؼٔش  -د 

كؼ٠ِ ح٧ٍٝ: أ١ إ ًخٗض حُٔخدس حُلخمشس كخُش حُٔٞص كوو، ٝؿذ إٔ ٣زؼغ حُٔـذٝع 

ٝحُٔوطٞع ٣ذٙ ك٢ عز٤َ هللا، ػ٠ِ فٞسطٚ طِي، ٝٛزح هز٤ق ػ٘ذْٛ، ٝإ رؼغ ؿ٤ٔغ 

ثٚ، حُظ٢ ًخٗض أؿضحء ُٚ ٓذس ػٔشٙ، ٝؿذ ٖٓ رُي إٔ ٣ٌٕٞ ؿغذح ٝحكًذح رؼ٤٘ٚ أؿضح

                                                           
 0يتصر  142ا  140( انظرع رسامة اضشوية فق اشر امش اذ ص71)

ا  606/صاا2( انظرع اـر اماذوانق مماى ام اائاذ ام ضاذية ا نااال ماب  تاا / شششاذ مياذه يايب امفالسافة جاا72)
م ا 1958( 1اهإل ط)تشايم ذ/ ساميشاب ذنياا ا ذار إشيااع ام تا  ام ريياة ا ميساى امياايق امشمياق واار  607

 0ىا1377
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٣زؼغ ٣ذح ٝسأعخ، ًٝزذح، ٝهِزخ، ٝرُي ٫ ٣قق، ٧ٕ حُؼخرض إٔ ح٧ؿضحء حُؼن٣ٞش دحثٔخ 

٣٘ظوَ رؼنٜخ ا٠ُ رؼل ك٢ ح٫ؿظزحء، ٣ٝظـزٟ رؼنٜخ ٖٓ كنَ ؿزحء حُزؼل، ٝٝؿذ 

د حُظ٢ ٣ل٠ٌ إٔ ؿزحء حُ٘خط ك٤ٚ حُ٘خط ـ ارح إٔ ٣ٌٕٞ حُٔظـزٟ ٖٓ ح٩ٗغخٕ ـ ك٢ حُز٬

ٗؾؤ ٖٓ حُـزحء ح٩ٗغخ٢ٗ، إٔ ٫ ٣زؼغ، ٧ٕ ؿٞٛشٙ ٖٓ أؿضحء ؿٞٛش ؿ٤شٙ، ك٬ ٣زؼغ؟ 

كبٕ أؿزض رؤٕ حُٔؼخد، اٗٔخ ٛٞ رخ٧ؿضحء ح٧ف٤ِش، ٢ٛٝ حُزخه٤ش ٖٓ أٍٝ حُؼٔش ا٠ُ 

إ أًِٚ ك٬  آخشٙ، ٫ ؿ٤ٔغ ح٧ؿضحء ػ٠ِ ح٩ه٬م، ٝٛزح حُـضء كنِش ك٢ ح٩ٗغخٕ،

٣ـذ اػخدس كٞحمَ حٌُِٔق، ػْ إ ًخٕ ٖٓ ح٧ؿضحء ح٧ف٤ِش ُِٔؤًٍٞ أػ٤ذ ك٤ٚ ٝا٫ 

ك٬، ٝإ هخُٞح: إ حُٔزؼٞع ٖٓ أؿضحإٙ حُظ٢ طقِق رٜخ ك٤خطٚ، ك٬ خ٬ؿ ك٤ٚ، ٧ٜٗخ هذ 

طشرض ٝطغخٝص ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ رؼنٜخ ٓوٞٓخ ُِل٤خس، ٝرؼنٜخ ٗخكؼخ ؿ٤ش ٓوّٞ، ٝفخس 

شحد ٝػٖ طشحد ؿ٤شٙ عٞحء ٫ كشم ك٤ٚ، كوذ سكؼٞح كٌْ حُؼذٍ حُز١ حُزؼغ ػٖ رُي حُظ

٣شحػٞٗٚ ك٢ رؼل أػنخء حُزذٕ، ا٫ إٔ ٣ـؼِٞح ٨ُؿضحء حُٔخقٞفش رخُزؼغ 

خقٞف٤ش ٓؼ٠٘ صحثذ ػ٤ِٜخ، ٝٛٞ أٜٗخ ك٢ كخُش حُل٤خس ح٠ُٝ٧ ًخٗض ٓخدس ٨ُؿضحء 

ؿذٟٝ رٞؿٚ ٖٓ حُٞؿٞٙ،  حُٔوٞٓش ُِل٤خس، ك٤ٌٕٞ حُوٍٞ رزُي ٛٞ طلٌْ ٫ كخثذس ك٤ٚ ٫ٝ

أػ٢٘: طخق٤ـ رؼل أؿضحء ح٧ػنخء حُٔظؾخرٜش رخُزؼغ دٕٝ رؼل، ٛٞ حُوٍٞ 

رظق٤٤ش ػذّ ٓؼ٠٘ ًخٕ عززخ ك٢ حعظلوخم ؽ٢ء ُٔؼ٠٘ دٕٝ ؿ٤شٙ، ٝكخٍ حُؼذّ حٌُخثٖ، 

ٝحٌُٖٔٔ حٌُٕٞ حُـ٤ش حٌُخثٖ ك٢ حُٔخدس حُوخرِش ُٜخ ٝحكذس. ٝأٗض ارح طؤِٓض ٝطذرشص، 

ذ ػ٠ِ ظخٛش حُظشرش حُٔؼٔٞسس ؿؼغ حُٔٞط٠ حُٔظشرش، ٝهذ كشع ك٤ٜخ ظٜش ُي إٔ حُـخُ

ٝصسع، ٝطٌٕٞ ٜٓ٘خ ح٧ؿز٣ش، ٝطـزٟ رخ٧ؿز٣ش ؿؼغ أخشٟ، كؤ٠ٗ ٣ٌٖٔ رؼغ ٓخدس 

ًخٗض كخفِش ُقٞس ك٢ اٗغخ٤٤ٖٗ ك٢ ٝهظ٤ٖ، ُٜٔخ ؿ٤ٔؼخ ك٢ ٝهض ٝحكذ ر٬ هغٔش(
(7ٖ)

. 

"حرٖ ع٤٘خ" ؿِٔش اؽٌخ٫ص ٌٝٛزح، كبٕ حُوٍٞ "رخُٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ" ٣ؼ٤ش ك٢ ٗظش 

ٓغظل٤ِش ك٢ طوذ٣ش حُؼوَ، ٜٓ٘خ: رؼغ حُٔـذٝع، ٝحُٔوطٞع، ٝٗخهـ ح٧ػنخء، ٝٛزح 

ٓغظوزق ٫ع٤ٔخ ك٢ أَٛ حُـ٘ش، ْٝٛ حُز٣ٖ خِوٞح ٗخهق٤ٖ ك٢ حرظذحء حُلطشس، كبػخدطْٜ 

ا٠ُ ٓخ ًخٗٞح ػ٤ِٚ ٖٓ حُٜضٍ ػ٘ذ حُٔٞص، ك٢ ؿخ٣ش حٌُ٘خٍ، ٜٝٓ٘خ: طؾٌَ حُٔخدس حُٔئُلش 

ُؼنٞ ٖٓ أػنخء ح٩ٗغخٕ ك٢ فٞس ٝأؽٌخٍ ٓظزخ٣٘ش ٓخظِلش، رخػظزخس إٔ حُٔٞحد 

حُٔ٘ؾجش ٨ُػنخء ك٢ ط٘وَ دحثْ ٖٓ اٗغخٕ ا٠ُ آخش، ٜٝٓ٘خ: حُزذٕ ٣غظل٤َ طشحرخ، ٝطؤًِٚ 

حُذ٣ذحٕ ٝحُط٤ٞس، ٣ٝغظل٤َ ٓخء ٝرخخسح ٝٛٞحء، ٣ٝٔظضؽ رٜٞحء حُؼخُْ ٝرخخسٙ ٝٓخثٚ 

ٝطِي . ؼذ ك٢ طوذ٣ش حُؼوَٚ، ًَٝ رُي ٓٔخ ٣غظزحٓظضحؿخ ٣زؼذ حٗظضحػٚ ٝحعظخ٬ف

 .اؽٌخ٫ص ٣ظلخدٛخ حُٔظٌِٕٔٞ ٣ٝظـخٝصٜٝٗخ ػ٠ِ عز٤َ طزش٣شٛخ رخُوذسس ح٤ُٜ٩ش حُٔطِوش

  

                                                           
وشاا ي اذىاإل وانظارع تيافا  امفالسافة مم  اماق  55( انظارع رساامة اضاشوية فاق اشار امش ااذ ا اياب ساينا صاا73)

 0وشا ي ذىا 282صا
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 :لثم األضحٕٚحيٍ انًؼاد يٕلف اتٍ عُٛا 

أٓخ ؿٔٞك ٓٞهق حرٖ ع٤٘خ ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش ٝحمطشحد سأ٣ٚ ك٤ٜخ ك٘ؾؤ ػٖ طقش٣ق 

رخُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ ـ ًٔخ أؽشٗخ ا٠ُ رُي ك٤ٔخ عزن ـ ك٤غ  حرٖ ع٤٘خ ك٢ ًظخد حُ٘ـخس

خقـ حرٖ ع٤٘خ حُـضء ح٧ٍٝ ٖٓ حُ٘ـ )ُِلذ٣غ ػٖ حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ ٝهذ ؿخء ػ٠ِ 

 .حخظقخسٙ ٝهقشٙ فش٣لخ ٝحملخ دح٫ ػ٠ِ إٔ فخكزٚ ٣ئٖٓ رخُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ

ؿٔٞك أٓخ حُؼخ٢ٗ كوذ خققٚ ُؾشف حُزؼغ حُشٝكخ٢ٗ ٝهذ ؿخء ٓغظل٤نخ ٓط٫ٞ ٝك٤ٚ 

ٝحُظٞحء رَ ك٤ٚ ػزخسحص طؾ٤ش ا٠ُ ٗل٢ حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ، ٌٝٛزح ظٜش حُزلغ ك٢ ؿِٔظٚ 

ٓظنخسرخ ٌُٖ طنخسد حرٖ ع٤٘خ ٝطؼخسك ٓٞهلٚ رخُ٘غزش ُِزؼغ حُـغٔخ٢ٗ ك٢ حُ٘ـ 

حُٞحكذ ُْ ٣قق ؽل٤ؼخ ُِـضح٢ُ ك٢ أٓش٣ٖ أخزٛٔخ ػ٤ِٚ حُذًظٞس/ ع٤ِٔخٕ د٤ٗخ
(7ٗ)

: 

ظؼخسمخ ٣ؼزض حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ ٣ٝ٘ل٤ٚ كٖٔ أ٣ٖ ُِـضح٢ُ أُٜٝٔخ: أٗٚ ارح ًخٕ حرٖ ع٤٘خ ٓ

حُوطغ رؤٕ حرٖ ع٤٘خ ٣ٌ٘ش حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ؟ ُٝٔخرح ٣ؤخز هشكخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ حُطشك٤ٖ حُِز٣ٖ 

 ٣ظشدد ر٤ٜ٘ٔخ حرٖ ع٤٘خ ٣ٝغـِٚ ػ٤ِٚ ٣ٝنشد رخ٥خش ػشك حُلخثو؟

٠ أٗٚ ٝػخ٤ٜٗٔخ: حُظغخإٍ ػٖ ٓقذس حُذ٤َُ حُز١ ٣ش٣ٝٚ حُـضح٢ُ رِغخٕ خقٞٓٚ ػِ

ػذطْٜ ٝٓغظ٘ذْٛ ك٢ اٌٗخس حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ ارح ُْ ٣شد ُِذ٤َُ حُز١ كٌخٙ حُـضح٢ُ ك٢ 

حُظٜخكض ػ٠ِ ُغخٕ حُل٬علش طؼض٣ًضح ٩ٌٗخس حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ رًش ٫ ك٢ حُؾلخء ٫ٝ ك٢ 

 .حُ٘ـخس ٝٛٔخ أٝعغ ٝأؽٜش ٓخ ًظذ حرٖ ع٤٘خ ك٢ حُلِغلش

ػْ ٣وٍٞ حُذًظٞس/ ع٤ِٔخٕ د٤ٗخ
(7٘)

إٔ ٓٞهق حرٖ ع٤٘خ ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش ؿخٓل : ك٢ حُلن 

ٝسأ٣ٚ ك٤ٜخ ٓنطشد ٌُٖٝ َٛ ٣لن ُِ٘خهذ حُٔ٘قق إٔ ٣غـَ ػ٤ِٚ أكذ حُـخٗز٤ٖ 

٣ٝنشد رخ٥خش ػشك حُلخثو؟ ٝإٔ كن ُٚ رُي كَٜ ٛٞ رخُخ٤خس ر٤ٖ إٔ ٣ـلَ أ١ 

 حُـخٗز٤ٖ ؽخء؟

ُوذ ظِِض
(7ٙ)

ٓٞهق  ؿ٤ش ٓشطخف ٫ ا٠ُ ٓٞهق حرٖ ع٤٘خ ك٢ طشدٙ ٝحمطشحرٚ ٫ٝ ا٠ُ 

حُـضح٢ُ ك٢ حكظ٤خطٚ ٝطٜـٔٚ، ٌٛزح فٞسص حُشؿ٤ِٖ ك٢ رٌُْ حُٞهض: أكذٛٔخ ٓنطشد 

ٓظشدد، ٝح٥خش ٓلظخص ٓظٜـْ، ػْ ُزؼض ؿ٤ش ٓطٔجٖ ا٠ُ ٛزح حُظق٣ٞش ا٠ُ إٔ عخهض ٢ُ 

حُقذكش ٓخطٞهًخ فـ٤ًشح ٫رٖ ع٤٘خ ػ٘ٞحٗٚ )سعخُش أمل٣ٞش ك٢ أٓش حُٔؼخد( كِٔخ 

ُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ ٝٝؿذطٚ ٣ؾظَٔ ػ٠ِ ٗلظ حُذ٤َُ حُز١ هشأطٚ ٝؿذطٚ فش٣لخ ك٢ اٌٗخس ح

كٌخٙ حُـضح٢ُ ك٢ حُظٜخكض ػ٠ِ ُغخٕ حُل٬علش
(77)

كؤدسًض أ٤ٔٛش ًظخد سعخُش أمل٣ٞش  

ك٢ أٓش حُٔؼخد( كِٔخ هشأطٚ ٝؿذطٚ فش٣لخ ك٢ اٌٗخس حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ ٝٝؿذطٚ ٣ؾظَٔ 

                                                           
 0 18ا  17( فق شاذشتو م تا  تياف  امفالسفةإل ص74)
 0 19( فق شاذشتو م تا  تياف  امفالسفةإل ص75)
 0 19شاذشتو م تا  امتياف إل ص( امذ تور/ سميشاب ذنيا فق 76)
 0 19( امذ تور/ سميشاب ذنيا فق شاذشتو م تا  امتياف إل ص77)
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علش، كؤدسًض أ٤ٔٛش ػ٠ِ ٗلظ حُذ٤َُ حُز١ كٌخٙ حُـضح٢ُ ك٢ حُظٜخكض ػ٠ِ ُغخٕ حُل٬

 .ًظخد "سعخُش أمل٣ٞش ك٢ أٓش حُٔؼخد" رخُ٘غزش ُٔٞهق "حرٖ ع٤٘خ" ٝ"حُـضح٢ُ" ٓؼخ

أٓخ رخُ٘غزش ُِـضح٢ُ كل٤ٚ طقل٤ق ُٔٞهلٚ ٝر٤خٕ أٗٚ ـ ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش ػ٠ِ ح٧هَ ـ أ٤ٖٓ 

 .ك٢ كٌخ٣ش آسحء خقٞٓٚ

ٝحُظؼخسكٝأٓخ رخُ٘غزش ٫رٖ ع٤٘خ كل٤ٜخ اخشحؽ ُٔٞهلٚ ػٖ ٗطخم حُظشدد 
(78)

ا٠ُ اٌٗخس  

 .حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ فشحكش

رَ إ أ٤ٔٛش ٛزح حٌُظخد )سعخُش أمل٣ٞش ك٢ أٓش حُٔؼخد( طشؿغ ا٠ُ أٜٗخ هذ كغٔض 

حُـذٍ ك٢ طٌل٤ش حرٖ ع٤٘خ أٝ رشحءطٚ ٖٓ رُي حُظٌل٤ش رُي أٗٚ )ًخٕ طٌل٤ش حرٖ ع٤٘خ أٝ 

ٌلِض ح٧مل٣ٞش رلغْ رشحءطٚ ٖٓ رُي حُظٌل٤ش ٣ظشحٝكخٕ ر٤ٖ ح٩ػزخص ٝحُ٘ل٢ ا٠ُ إٔ ط

حُـذٍ ار ػشمض ٥سحء حرٖ ع٤٘خ فشحكش ك٢ سٝكخ٤ٗش حُٔؼخد دٕٝ ؿغٔخ٤ٗظٚ(
(79)

. 

سأ١ حُذًظٞس/ كٔٞدس ؿشحرش:ُْ ٣غظطغ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ إٔ ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ سأ١ هخهغ ك٢ 

ٓغؤُش حُٔؼخد ػ٘ذ حرٖ ع٤٘خ ٝ)رو٤ض ٛزٙ حُٔغؤُش ػخُوش ٣ظـخررٜخ ٗل٢ ؿغٔخ٤ٗظٚ ٝاػزخطٜخ، 

ٝحؿظٜذ ًَ رخكغ ك٢ اػزخص سأ٣ٚ ٝدكل ٓخ ٣٘خهنٚ(
 (8ٓ)

ا٠ُ إٔ طٌلِض ح٧مل٣ٞش  

 .رلغْ حُـذٍ

ٌُٖٝ حُذًظٞس/ كٔٞدس ؿشحرش رلظ حُؼخُْ ٝرق٤شس حُٔئٖٓ ٝرٔخ ٛٞ ٓظخف أٓخٓٚ ٖٓ 

ًظذ حرٖ ع٤٘خ ٝهزَ ظٜٞس ح٧مل٣ٞش حعظطخع إٔ ٣قَ ا٠ُ ٗلظ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ رًشٛخ 

ٝهذ ظٜش رُي ك٢ سعخُظٚ ٨ُعظخر٣ش )حُذًظٞسحٙ( حُظ٢  حرٖ ع٤٘خ فشحكش ك٢ ح٧مل٣ٞش،

ّ(، ٝهزَ ظٜٞس ح٧مل٣ٞش حُظ٢ هزؼض ك٢ ػخّ 9ٗ8ٔهزؼض ك٢ ػخّ )أٍٝ ٣٘خ٣ش 

ّ، ٣وٍٞ حُذًظٞس/ كٔٞدس ؿشحرش )ٛزح ٛٞ حرٖ ع٤٘خ ػ٠ِ كو٤وظٚ ك٢ ٓغؤُش حُزؼغ 9ٗ9ٔ

٠ حُؾشع ًٔخ كؼَ كٜٞ ٣وٍٞ رخُٔؼخد حُشٝك٢ ٫ٝ ٣وٍٞ رخُٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ، كبٕ أكخُٚ اُ

ك٢ ًظخد حُ٘ـخس كٜٞ ٓنَِ، ٝإٔ عٌض ػ٘ٚ ًٔخ كؼَ ك٢ ًظخد ح٩ؽخسحص كٜٞ ٓظٜشد 

كٔ٘طوٚ ًٔخ ٓش ٣ل٤َ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓؼخد ؿغٔخ٢ٗ ٣غظِضّ ٓظؼخ كغزش طٌٕٞ ك٢ ؿ٘ش 

ػشمٜخ حُغٔٞحص ٝح٧سك رؼذ ك٘خء حُذ٤ٗخ ٝٓخ ػ٤ِٜخ، ٣وٍٞ حرٖ ع٤٘خ ك٢ حُؾلخء 

ِٔض حُ٘لظ ٝه٣ٞض كبٜٗخ ط٘لشد رؤكخػ٤ِٜخ ػ٠ِ ح٩ه٬م ٝطٌٕٞ ٝحُ٘ـخس: )ٝأٓخ ارح حعظٌ

حُوٟٞ حُلغ٤ش ٝحُخ٤خ٤ُش ٝعخثش حُوٟٞ حُزذ٤ٗش فخسكش ُٜخ ػٖ كؼِٜخ، ٝٓؼخٍ ٛزح إٔ 

ح٩ٗغخٕ هذ ٣لظخؽ ا٠ُ دحرش ٝآ٫ص ٣ظٞفَ رٜخ ا٠ُ ٓوقذ ٓخ كبرح ٝفَ ا٤ُٚ ػْ ػشك 

ػخثوخ( ٝٓؼ٠٘ ٛزح إٔ حُ٘لظ  ٖٓ ح٧عزخد ٓخ ٣لِٔٚ ػ٠ِ ٓلخسهظٜخ فخس حُغزذ حُٔٞفَ

طلظخؽ ا٠ُ حُـغذ ك٢ ٓزذأ أٓشٛخ ك٢ حُٞفٍٞ ا٠ُ طٔخّ حُٔؼشكش حُظ٢ طلون ُٜخ أهق٠ 

                                                           
 0 21( امذ تور/ سميشاب ذنياع فق شاذشتو م تا  تياف  امفالسفةإل ص78)
 0 52( امذ تور/ شسب ماصقع فق شاذشتو مرسامة اضشويةإل طي ة ييرو إل ص79)
 0 52شويةإل ص( امذ تور/ شسب ماصقع فق شاذشتو مرسامة اض80)
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حُغؼخدس، ٌُٜٝ٘خ رؼذ ح٫طقخٍ رخُؼوَ حُلؼخٍ ٓقذس حُل٤ل ٣قزق حُـغْ ػخثوخ ػٖ 

ح٩دسحًخص أٝ رؼزخسس أخشٟ ػٖ حُغؼخدس كخُوٍٞ رخُٔظغ حُلغ٤ش ك٢ ح٥خشس ٣غزذ حُؾوخء 

ُ٘غز٢ ٩طٔخّ حُغؼخدس(ح
 (8ٔ)

)ػْ حٗظش ا٠ُ ٗـ ػزخسطٚ ك٢ ح٩ؽخسحص "ٝحُؼخسكٕٞ .

حُٔظ٘ضٕٛٞ ارح ٝمغ ػْٜ٘ دٕٝ ٓوخسٗش حُزذٕ" ك٤ٌق ؽزٚ حطقخٍ حُ٘لظ رخُـغذ 

رخطقخٍ حُؼٞد رخُذسٕ حُز١ ٣لٍٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ح٫ٗق٤خع حُظخّ، ٝٓؼ٠٘ ٛزح إٔ حُـغذ 

ٚ ٣قشف ك٢ سعخُش حُغؼخدس رؤٕ حُـغْ ٣لٍٞ ر٤ٖ حُ٘لظ ٝر٤ٖ طٔخّ ح٩دسحى، ػ٠ِ أٗ

"دٗظ ٬ٓرظ ُٜخ" ٝأٜٗخ ٫ كخؿش رٜخ ا٤ُٚ ا٫ ك٢ حُٔزذأ ك٤غ طظخز ٓ٘ٚ آُش ُظ٣ٌٖٞ ٌِٓش 

ح٫طقخٍ كبرح ٝفِض ا٠ُ ٛزٙ حُٔشطزش ًشٛض ػشك ؽ٢ء ٓ٘ٚ ػ٤ِٜخ، كٜخ أٗض طشٟ 

ُغؼخدس دٗظ حرٖ ع٤٘خ ٣وطغ ك٢ عخثش ٓئُلخطٚ رؤٕ حُ٘لظ حٌُخِٓش ٣لٍٞ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ طٔخّ ح

حُـغْ ًَٝ ٓخ ٣ظقَ رٚ ٖٓ حُؾٜٞحص حُلغ٤ش، ك٤ٌق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هخث٬ رخُٔؼخد 

حُـغٔخ٢ٗ ك٢ ح٥خشس؟(
(8ٕ)

. 

)ػ٠ِ إٔ حُٔغؤُش ٤ُغض رلخؿش ا٠ُ حعظ٘ظخؽ كخرٖ ع٤٘خ ٗلغٚ ٣قشف ك٢ سعخُظٚ حُظ٢ 

رح ٣ظ٘خٍٝ ك٤ٜخ حُ٘زٞحص ٝطؤ٣َٝ سٓٞصٛخ: ك٤ٔخ ٣وقذٙ حُؾشع ٖٓ ؿ٘ش ٝٗخس ك٤وٍٞ: )ٝا

ًخٗض حُؼٞحُْ ػ٬ػخ ػخُْ حُلظ، ٝػخُْ حُخ٤خٍ ٝحُْٞٛ، ٝػخُْ حُؼوَ ـ كخُؼخُْ حُؼو٢ِ ك٤غ 

حُٔوخّ ُِ٘لظ ٛٞ "حُـ٘ش" ٝحُؼخُْ حُخ٤خ٢ُ ح٢ُٔٛٞ ك٤غ حُؼطذ ٛٞ "ؿْٜ٘"، ٝحُؼخُْ 

حُلغ٢ ٛٞ ػخُْ حُوزٞس، ػْ ٣ؤخز رؼذ رُي ك٢ ر٤خٕ حُقشحه ك٤وٍٞ: ػْ حػِْ إٔ حُؼوَ 

ؼش ح٤ٌُِخص ا٠ُ حعظوشحء حُـضث٤خص ـ ك٬ ٓلخُش إٔ حُ٘لظ ك٢ ٣لظخؽ ك٢ طقٞس أً

ٝفُٜٞخ ا٠ُ حُٔؼو٫ٞص طلظخؽ ا٠ُ حُلظ حُظخٛش ... ٝٗؼِْ إٔ ح٩دسحًخص ط٘ظوَ ٖٓ 

حُلظ حُظخٛش ا٠ُ حُخ٤خٍ ٝحُْٞٛ، ٝٛزح ٛٞ ٖٓ حُـل٤ْ هش٣ن ٝفشحه ده٤ن فؼذ 

زَ إٔ ٣قَ ا٠ُ ٓشطزش كظ٠ طزِؾ ا٠ُ رحص حُؼوَ أ١ حُـ٘ش، كٜٞ ارٕ ٣شٟ إٔ ٖٓ ٝهق ه

حُٔؼشكش كٜٞ ك٢ ؿْٜ٘ ٖٝٓ عخس كظ٠ ٝفَ ا٤ُٜخ كوذ حؿظخص حُقشحه ٝرِؾ دحس حُ٘ـخس(
 

(8ٖ)
ٌٝٛزح ٣قَ حُذًظٞس/ كٔٞدس ؿشحرش ا٠ُ إٔ )حرٖ ع٤٘خ( ٣ٌ٘ش حُزؼغ حُـغٔخ٢ٗ .

 .٣ٌٝ٘ش حُـ٘ش ٝحُ٘خس ًٔخ ٝفق حُوشإٓ

، ر٘خًء ػ٠ِ حُٔؼخد حُشٝكخ٢ٗٝٓٔخ عزن ٗخِـ ا٠ُ إٔ )حرٖ ع٤٘خ( هذ حٗظ٠ٜ ا٠ُ        

طقٞسٙ ُِشٝف، ٝأٜٗخ ؿٞٛش سٝكخ٢ٗ، هخدس ػٖ هش٣ن حُظؤَٓ حُذحثذ ٝحُلٌش حُٔغظذ٣ْ 

إٔ ٣لخسم حُزذٕ ٤ُظقَ رؼخُْ حُٔـشدحص حُزش١ء ٖٓ حُٔخدس، ٖٝٓ ػْ ٣ظزٝم حُغؼخدس 

ٓزخؽشس، رٝهخ ًٝؾلخ ٝاؽشحهخ، ٣ٝل٤خ ك٢ ػخُْ حُِزحص حُؼو٤ِش، حُز١ ٛٞ أًَٔ ٝأؽشف 

 .ػخُْ حُِزحص حُلغ٤ش ٖٓ
  

                                                           
مإل 1948( ايااااب سااااينا ياااايب امااااذيب وامفمساااافةإل ذ تااااور ششااااوذه مرايااااوإل طيااااع ذار امنااااار اإلسااااالشيةإل يناااااير 81)

 0 171ص

 0 172( امشرجع امسايمإل ص82)

 0 173( ييب امذيب وامفمسفةإل ششوذه مرايو ص83)
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 انخاذًح:ـ

 طْ حُظ٢ حُ٘ظخثؾ اؿٔخٍ ٣ٌٖٔ:ٝرؼذ حُٔقطل٠، ػ٠ِ ٝحُغ٬ّ ٝحُق٬س ًٝل٠، هلل حُلٔذ

ر٤ٖ حُٔظ٤ٌِٖٔ ٝحُل٬علش )حُـضح٢ُ ٝحرٖ ع٤٘خ  حُٔؼخد ك٢ حُزلغ خ٬ٍ ا٤ُٜخ حُظٞفَ

 :٣ؤط٢ رٔخ طٔؼِض أٗٔٞرؿخ (ٝحُظ٢

  حُؼٞد ٝحُشؿٞع، ٢ٛٝ ٓقذس ٢ٔ٤ٓ إٔ ًِٔش حُٔؼخد ك٢ ح٧فَ حُِـ١ٞ طؼ٢٘

ٓؤخٞر ٖٓ ػخد، ٣ؼٞد، ػٞدحً، ٓؼخدحً، ػخد ا٤ُٚ، ٝػخد ُٚ، ٝػخد ك٤ٚ، ٝارح ؿخء 

رخُلظق ـ َٓؼخد ـ كبّٗٚ ٣طِن ػ٠ِ ٌٓخٕ حُؼٞد، ٝػ٠ِ صٓخٕ حُؼٞد، ٝارح ؿخء رخُنْ ـ 

ؼخد ـ ك٤طِن ػ٠ِ ٗلظ حُؾ٢ء حُز١ ٣وغ ٓظؼِوخً ُِؼٞد ٝحُشؿٞع، ٝٓلَ رلؼ٘خ ٛٞ  ُٓ
 ٔؼ٠٘ ح٧خ٤شحُ

  ٍكوذ ػزض أّٗٚ ٣وٍٞ رخُٔؼخد٣ٖ حُشٝكخ٢ٗ  دسحعش كـش ح٫ع٬ّ حُـضح٢ُٖٝٓ خ٬

ٝحُـغٔخ٢ٗ ٓؼخً، ا٫ أّٗٚ ك٢ ؿخٗذ حُزذٕ ٫ ٣ؾظشه ك٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ٖ ٛزح حُزذٕ 

رخُزحص، رَ ٤ٌُٖ رذٗخً آخش ٖٓ أ١ ٓخدس ًخٗض ٓذػ٤خً ك٤ٚ ؿٞحص رُي ػ٠ِ حُؾشع 

ٌُ٘٘خ ٗشٟ ك٤ٚ ُضّٝ حُوٍٞ رخُظ٘خعخ حُزخهَ، ٧ٗٚ ط٘خعخ حُٔوّذط ًٔخ ع٤ؤط٢ ر٤خٗٚ، ٝ

٢ٌِٓ ٫ ٌِٓٞط٢، ٝح٢ٌُِٔ ٫ كشم ك٤ٚ عٞحء ًخٕ ك٢ حُذ٤ٗخ أٝ ك٢ ح٥خشس ك٬صٓٚ 

ّٕ حُـضح٢ُ ك٢  ٝحمق٫ ٣٘لي ػ٘ٚ، ٝٛٞ طؼِن ٗلغ٤ٖ رزذٕ ٝحكذ، ٝٛٞ رخهَ.  أ

طلو٤وخطٚ، حُـخُذ ًخٕ ٓظزؼخً ُِٜٔ٘ؾ ٝح٧عِٞد حُزٝه٢ حُقٞك٢، ك٢ أرلخػٚ ٝ

خقٞفخً ك٢ حُلظشس ح٧خ٤شس ٖٓ ك٤خطٚ، ٌُٖٝ ك٢ خقٞؿ ٛزٙ حُٔغؤُش 

حُٔطشٝكش ُْ ٣زلؼٜخ ًؼ٤شحً، رَ أؽخس ا٤ُٜخ رؼزخسس هق٤شس ٝٓخظقشس ؿذحً ٫ 

  طظ٘خعذ ٓغ ػظْ ٝأ٤ٔٛش حُٔغؤُش

  ِٕٝٞٓٔخ ٫ؽي ك٤ٚ حٕ ٜٓ٘ؾ حُل٬علش ح٩ع٤٤ٓ٬ٖ كبْٜٗ ٣ـشٕٝ ٝسحء ػوُْٜٞ ٫ ٣

كٌَ ٓخ أؽخس رٚ حُؼوَ ػ٤ِْٜ كٜٞ ٓوزٍٞ ٝٓخ ػذحٙ ٓشكٞك، ػْ ارح ػ٠ِ ؽ٢ء آخش 

حٗظٜٞح ا٠ُ ٗظ٤ـش ػخدٝح ك٘ظشٝح ا٠ُ حُ٘قٞؿ حُوشآ٤ٗش حُظ٢ طظلذع ػٖ 

ٓٞمٞػخص رلؼْٜ كبٕ ٝؿذٝٛخ ػ٠ِ ٝكخم ٓؼْٜ هزِٞٛخ ٝإ ٝؿذٝٛخ ػ٠ِ خ٬ف 

١ ٓغ ٓخ حٗظٜٞح ا٤ُٚ فشكٞٛخ ػٖ ظخٛشٛخ رخُظؤ٣َٝ ٝكِٔٞٛخ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ حُز

هذ ٝ .حٗظ٠ٜ ا٤ُٚ رلؼْٜ ٝٛزح ٛٞ حُظؤ٣َٝ ٝؿخُذ ح٧ٓش ػ٘ذْٛ ؿخس ػ٠ِ ٛزح حُ٘لٞ

ّٕ حُؾ٤خ حُشث٤ظ ك٢ حُٞهض حُز١ ٣غِي ك٢ أرلخػٚ حُٔغِي حُٔؾخث٢  طز٤ّٖ ُ٘خ ك٤ٚ أ

حُز١ ٣ؼظٔذ ك٤ٚ ػ٠ِ حُغ٤ش حُؼو٢ِ، كبّٗٚ ك٢ رلغ ٛزٙ حُٔغؤُش هذ حعظؼخٕ رخُٔغِي 

 وخد رٜخ ػ٘ذ ػـض حُذ٤َُ حُؼو٢ِ ػٖ اػزخص رُي،حُ٘و٢ِ ك٢ اػزخطٜخ ٝٝؿٞد ح٫ػظ

ر٤٘ٔخ ٗـذ حُؾ٤خ حُشث٤ظ هذ حٗظ٠ٜ ك٤ٚ حُزلغ حُؼو٢ِ ا٠ُ حُوٍٞ رخُٔؼخد حُشٝكخ٢ٗ، 

ٝحُظؼزذ رخُ٘ظش حُؾشػ٢ ا٠ُ حُوٍٞ رخُٔؼخد حُـغٔخ٢ٗ، ٝهذ حخظخسٙ ػ٠ِ ح٧ٍٝ 

 ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  رؤهـ ٝحٍ حُشعٍٞ رذػٟٞ حُظقذ٣ن 

 .حُؼخ٤ُٖٔ سد هلل حُلٔذ إٔ ٝآخشدػٞحٗخ خطخٗخ، ٣ٝغذد حُقٞحد، ٣ِٜٔ٘خ إٔ ح٠ُُٞٔ عخث٬ 
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 :ٔانًشاظغ انًصادسأْى 
 ٍ( 1972 )صادس داس :تٛشٔخ ػثاط، إحغاٌ .:ذحمٛك انضياٌ، أتُاء ٔأَثاء األػٛاٌ ٔفٛاخ.خهكاٌ، ات 
 ْـ. 1411، ػاو يعهذاذًشاظؼح ٔذصذٚش اتشاْٛى تٕٛيٙ يذكٕس 11انشٛخ انشئٛظ ، انشفاء، اتٍ عُٛا 
  دائشج انًؼاسف انؼصًاَٛح حٛذس آتاد1353اتٍ عُٛا، سعانح فٙ انغؼادج ٔانحعط انؼششج،ـ ، 
  انرؼهٛماخ، ذحمٛك ػثذ انشحًٍ تذٔ٘، انُاشش: يكرة اإلػالو اإلعاليٙ فٙ انحٕصج انؼهًٛح ـ لى.ــــــ ، 
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